
                                     สิ่งที่แนบมาด้วย 4 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมที่ครบก าหนดออกจากวาระ 

 

1. ชื่อ-สกุล : รศ.ศรัณย์    ชูเกียรติ          อายุ : 54 ป ี

 ด ารงต าแหน่ง  : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

วันที่ได้รบัแต่งตั้งเปน็กรรมการ   :      29 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน 

 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง     :  7 ปี (นับรวมวาระที่เสนอต่อในคร้ังนี้) 

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 วุฒิการศึกษา  : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
    คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
    บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    บัญชบีัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ 
    และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2016 
        สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการท างาน  

 บริษัทจดทะเบียน  : ปี2559 – ปัจจุบัน       
    กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
    บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

   : ปี 2564 – ปัจจุบัน  
    กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัทไม่จดทะเบียนและอ่ืนๆ  : อาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
    ที่ปรึกษา บริษทั อะจิลิตสั จ ากดั 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  :  ผ่านคณะกรรมการในการสรรหาแล้ว  คณะกรรมการเห็นว่า  
   รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่อไป  

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท  : 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ : 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง : 1 คร้ัง จาก 1 คร้ัง 

การถือหุ้นในบริษัท  :  -  หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น - % 

 



                                     สิ่งที่แนบมาด้วย 4 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมที่ครบก าหนดออกจากวาระ 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ  

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 

 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ ไม่ม ี
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ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมที่ครบก าหนดออกจากวาระ 

 

2. ชื่อ-สกุล : นายอรรถสิทธิ์  มั่งม ี อายุ : 43 ปี 

 ด ารงต าแหน่ง  : กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

วันที่ได้รบัแต่งตั้งเปน็กรรมการ   :      15 สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน 

 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง   :  6 ปี (นับรวมวาระที่เสนอต่อในคร้ังนี้) 

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

 วุฒิการศึกษา  : ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ  
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2017 
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
    หลักสูตรการลงทุนและการวิเคราะห์โครงการ รุ่น 6 คณะเศรษฐศาสตร์ 
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ประวัติการท างาน  

 บริษัทจดทะเบียน  : ปี2559 – ปัจจุบัน       
    กรรมการ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิง่ จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัทไม่จดทะเบียนและอ่ืนๆ  : - ไม่มี - 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  : ผ่านคณะกรรมการในการสรรหาแล้ว  คณะกรรมการเห็นว่า 

นายอรรถสิทธิ์  มั่งมี มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่อไป 

 การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท  : 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

การถือหุ้นในบริษัท  :  หุ้นสามัญจ านวน 14,062,499 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.874 ของหุ้นที่จ าหน่าย 

ได้แล้วทั้งหมด 
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ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมที่ครบก าหนดออกจากวาระ 

3. ชื่อ-สกุล : นายณชัชา  ยงค์สงวนชัย อายุ : 35 ป ี

 ด ารงต าแหน่ง  : กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

วันที่ได้รบัแต่งตั้งเปน็กรรมการ   :      1 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน 

 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง  : 7 ปี (นับรวมวาระที่เสนอต่อในคร้ังนี้) 

 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน (กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม) 

 วุฒิการศึกษา  : ปริญญาตรี PHYSIOLOGY PHARMACOLOGY B.SC 
มหาวิทยาลยั  UNIVERSITY COLLEGE LONDON 

    ปริญญาโท PHARMACOGNOSY M.SC 
    มหาวิทยาลยั  UNIVERSITY COLLEGE LONDON 
    ปริญญาโท PAIN SCIENCE M.SC 
    มหาวิทยาลยั  KIKG’S COLLEGE LONDON  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2016 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
    หลักสูตรการลงทุนและการวิเคราะห์โครงการ รุ่น 6 คณะเศรษฐศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ประวัติการท างาน  

 บริษัทจดทะเบียน  : ปี2559 – ปัจจุบัน       
    กรรมการ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิง่ จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัทไม่จดทะเบียนและอ่ืนๆ  : ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางบ่อ มินิแฟคตอร่ี จ ากัด 
   ปี 2556 –ปัจจุบัน     กรรมการ ด ารงค์ชัยบางบ่อพาเลซ จ ากดั 
    กรรมการ บริษัท ดีซีเค แลนด์ จ ากัด 
    กรรมการ บริษัท ด ารงค์ชัยโกดงัและโรงงาน จ ากัด 

ปี 2555 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ดี ซี เค อินดัสเตรียล จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ดี.ซี.โกดังและโรงงาน จ ากัด 

ปี 2554 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ดีซีเค เซลฟ์ สโตเรจ จ ากัด 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  : ผ่านคณะกรรมการในการสรรหาแล้ว  คณะกรรมการเห็นว่า 
นายณชัชา  ยงค์สงวนชัย มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ต่อไป 
 



                                     สิ่งที่แนบมาด้วย 4 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมที่ครบก าหนดออกจากวาระ 

 การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท  : 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 1 คร้ัง จาก 1 คร้ัง 

การถือหุ้นในบริษัท  :  หุ้นสามัญจ านวน 13,781,250 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.837 ของหุ้นที่จ าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมด (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565) 

 
 



                        สิ่งที่แนบมาด้วย 4 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมที่ครบก าหนดออกจากวาระ 

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3.  ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทุจริต 
4.  ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อ

หน้าที่ 
5.  ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยส านักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่

ส านักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอ
การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจ าคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะใน
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ดังต่อไปนี้ 
(1)  การกระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(2)  การกระท าโดยทุจริต หรือการท าให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน 
(3)  ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต 
(4)  จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระส าคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ควร

บอกให้แจ้ง 
(5)  ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็น

การฉ้อโกงประชาชน 
6.  ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือ

ต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือไม่
อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือไม่เคยต้อง
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจ าคุก
หรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มี
ลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และท าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อ
สถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า 

7.  ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่ว่าศาลจะมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้น
โทษจ าคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการ
บริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน 



                        สิ่งที่แนบมาด้วย 4 

ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมที่ครบก าหนดออกจากวาระ 

8.  ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

9.  ไม่มีพฤติกรรมกระท าการ หรือละเว้นกระท าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงใน
การท าธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือ
เป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ 

10.  ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็น
เท็จที่อาจท าให้ส าคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคัญซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วน
รับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดท าเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการ
กระท าหรือละเว้นการกระท าอ่ืนใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยต าแหน่ ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน 
ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง
นั้น 

ทั้งนี้ การท าธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ การอนุมัติ 
การสนับสนุน การได้รับประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะอ่ืนใด เข้าลักษณะ
การมีพฤติกรรมไม่สุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น 
(1)  ธุรกรรมที่มิได้กระท าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระท ากับคู่สัญญา

ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นส าคัญ 
หรือมีลักษณะไปในทางเอ้ือประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอ่ืน 

(2)  ธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่าย
เป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 

11.  ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท าดังกล่าว 

 
 
 
 
 
  
 


