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ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 
ช่ือ-สกลุ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 

อาย ุ(ปี) 71 
สญัชาต ิ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ต าแหนง่ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรก 18 กรกฎาคม 2550 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 2 เดือน 

คณุวฒุกิารศกึษา 
 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทนุ USAID) 

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

• Driving Company Success with IT Governance (ITG 2/2559) 

• Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) 

• Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 7/2556) 

• Advanced Audit Committee Program (AACP 10/2556) 

• Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2554) 

• Audit Committee Program (ACP 32/2553) 

• The Role of Compensation Committee Program (RCC 4/2550) 

• The Role of Chairman Program (RCP 13/2549) 

• Director Certification Program (DCP 17/2545) 
สดัสว่นการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) 
โดยนบัรวมการถือหุ้นของคูส่มรส
และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

0.00 (0 หุ้น) 

ประวตักิารท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่นมา 

- ไมม่ี - 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

- ไมม่ี - 

ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
พ.ค. 2557 - 
ปัจจบุนั 

 
ก.พ. 2552 - 
ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทนและประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ด ี
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
เม.ย. 2557 - 
ปัจจบุนั 

เม.ย. 2550 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระ 
 

บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่ 
 

เม.ย. 2555 - 
ปัจจบุนั 

เม.ย. 2553 - 
ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

เม.ย. 2550 - 
ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
ส.ค. 2560 - 
ปัจจบุนั 

มิ.ย. 2560 – 
ปัจจบุนั 

พ.ค. 2560 -  
มิ.ย. 2560 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
รองประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

มี.ค. 2560 - 
ปัจจบุนั 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

2550 - ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุ ิ สภาธุรกิจประกนัภยั 
ต.ค. 2549 - 
ปัจจบุนั 

กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา 

ประสบการณ์ท างานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
พ.ค. 2559 -  
พ.ย. 2560 
เม.ย. 2559 -  
พ.ย. 2560 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระ 

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
 
 

เม.ย. 2555 - 
เม.ย. 2557 

กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่ 
 

2552 - 2559 กรรมการอิสระ 
 

บมจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ 
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ประสบการณ์ท างานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
ต.ค. 2557– 
ก.ย. 2558 

สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ  สภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ

เม.ย. 2553 –  
ก.ค. 2556 

กรรมการ บริษัท บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ 
แวร์เฮ้าส์ จ ากดั 

พ.ย. 2551 –  
มี.ค. 2556 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ ากระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงพาณิชย์ 

ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไมม่ี –  
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้ับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

1. เป็นกรรมการทีม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีป่รึกษาที่ได้รับเงินเดอืนประจ า - ไมเ่ป็น 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ  - ไมเ่ป็น 
3. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม - ไมม่ี 
4. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ - ไมม่ี 
หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 

การเข้าร่วมประชมุ  
(ในรอบปี 2560 สิน้สดุ ณ 
วนัที่ 30 กนัยายน 2560) 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 2/2 ครัง้ 

คณุสมบตัิต้องห้าม  - ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
- ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  
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ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 
ช่ือ-สกลุ  นายธิติพนัธ์ุ เชือ้บุญชัย 

อาย ุ(ปี) 65 
สญัชาต ิ ไทย 
ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ 

ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภบิาล 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรก 27 มถินุายน 2559 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 3 เดอืน 
คณุวฒุกิารศกึษา • พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑติ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• Master of Laws (LL.M.) Harvard Law School, U.S.A. 

• เนติบณัฑติไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑติยสภา 

• นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินยิมอนัดบัหนึง่) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

• Director Certification Program (DCP 0/2543) 

• Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) 

สดัสว่นการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) 
โดยนบัรวมการถือหุ้นของคูส่มรส
และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

0.00 (0 หุ้น) 

ประวตักิารท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่นมา 

- ไมม่ี - 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

- ไมม่ี - 

 

ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

เมษายน 2560 - 
ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล  
คอนเน็คชัน่ 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน)  

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชัน่
แนล เวนเจอร์ จ ากดั 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ เพือ่ธุรกิจ
หลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 
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ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้ับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

1. เป็นกรรมการทีม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีป่รึกษาที่ได้รับเงินเดอืนประจ า - ไมเ่ป็น 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ  - ไมเ่ป็น 
3. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม - ไมม่ี 
4. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ - ไมม่ี 
หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 

การเข้าร่วมประชมุ 
(ในรอบปี 2560 สิน้สดุ ณ 
วนัที่ 30 กนัยายน 2560) 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้  
-  เข้าร่วมประชมุตรวจสอบ 4/4 ครัง้  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 2/2 ครัง้  

คณุสมบตัิต้องห้าม  - ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
-    ไมม่ีประวตักิารท ารายการที่/ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  

 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

2538 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการศนูย์วิจยักฎหมาย
และการพฒันา คณะนิตศิาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ท างานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

2553 - 2556 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั 
(มหาชน)  

ประสบการณ์ท างานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

2544 - 2552 คณบดี คณะนิติศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2543 - 2544 ผู้ช่วยอธิการบดี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2521 - 2556 อาจารย์ประจ า คณะนิตศิาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไมม่ี -  


