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ประวัตกิรรมการที่เสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
และค านิยามกรรมการอิสระ 
 
ประวัตกิรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
ชื่อ-สกุล นางสาวพจนีย์ ธนวรานชิ 
อาย ุ(ปี) 70 
สัญชาต ิ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ  

ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
กรรมการตรวจสอบ 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก 18 กรกฎาคม 2550 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี 8 เดือน 

คุณวุฒกิารศึกษา 
 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทนุ USAID) 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
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) 
สัดส่วนการถอืหุ้นใน UV (ร้อยละ) 
โดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรส
และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

0.00 (0 หุ้น) 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

- ไมม่ี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

- ไมม่ี - 
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ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

พ.ค. 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
เม.ย. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
พ.ค. 2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการก าหนด

คา่ตอบแทน และ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี  

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

เม.ย. 2557 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่ 
เม.ย. 2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
เม.ย. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  

ก.พ. 2552 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

พ.ค. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่ 
เม.ย. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิ สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 
ต.ค. 2549 - ปัจจบุนั กรรมการการกฤษฎีกา ส านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 
ประสบการณ์ท างานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
มิ.ย. 2555 -  
เม.ย. 2557 

กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่ 

มิ.ย. 2552 -  
มี.ค. 2559 

กรรมการอิสระ บมจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ 

ประสบการณ์ท างานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2 ต.ค. 2557 - 
6 ก.ย. 2558 

สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ สภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ

เม.ย. 2553 - 
ก.ค. 2556 

กรรมการ บจก.บี เจ ซี โลจิสติกส์ 
แอนด์ แวร์ เฮ้าส์ 

พ.ย. 2551 - 
 มี.ค. 2556 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล 

กระทรวงพาณิชย์ 
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ประสบการณ์ท างานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
ต.ค. 2549 -  
มี.ค. 2551 

รองประธานสภานิติบญัญตัิ
แหง่ชาต ิ

สภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ

ต.ค. 2549 -  
ก.พ. 2551 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงพาณิชย์ 

ก.ย. 2549 -  
ก.พ. 2551 

ที่ปรึกษาคณะมนตรีความ
มัน่คงแหง่ชาต ิฝ่ายเศรษฐกิจ 

คณะมนตรีความมัน่คง 
แหง่ชาตด้ิานเศรษฐกิจ 

2544 - ส.ค. 2551 กรรมการในคณะกรรมการ 
นโยบายสถาบนัการเงิน 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไมม่ี -  
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือ
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 31 ธนัวาคม 2559 

 

การเข้าร่วมประชุม  
(ในรอบปี 2559) 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 3/3 ครัง้ 

คุณสมบตัิต้องห้าม  - ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
- ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  
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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
ชื่อ-สกุล  นายธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั 
อาย ุ(ปี) 64 
สัญชาต ิ ไทย 
ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ  
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก 27 มิถนุายน 2559 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 10 เดือน 
คุณวุฒกิารศึกษา  พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑติ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

 เนติบณัฑติไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑติยสภา 

 นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินยิมอนัดบัหนึง่) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

 Director Certification Program (DCP 17/2545) 

 Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน UV (ร้อยละ) 
โดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรส
และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

0.00 (0 หุ้น) 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

- ไมม่ี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

- ไมม่ี - 
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ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือ
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 31 ธนัวาคม 2559 

  

 
ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน)  

2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัทหลกัทรัพย์ เพือ่ธุรกิจ
หลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

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

2538 - ปัจจบุนั ผู้อ านวยการศนูย์วิจยักฎหมาย
และการพฒันา คณะนิตศิาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ท างานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2553 - 2556 กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั 
(มหาชน)  

ประสบการณ์ท างานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

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

ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไมม่ ี-  
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การเข้าร่วมประชุม 
(ในรอบปี 2559) 
 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 3/3 ครัง้  
-  เข้าร่วมประชมุตรวจสอบ 3/3 ครัง้  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 1/1 ครัง้ 

คุณสมบตัิต้องห้าม  - ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
  - ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่/ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  
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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
ชื่อ-สกุล  นายปณต สริิวฒันภกัด ี
อาย ุ(ปี) 39 
สัญชาต ิ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ต าแหน่งปัจจุบนั รองประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก 18 กรกฎาคม 2550 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี 8 เดือน 
คุณวุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 

 ปริญญาตรี วศิวกรรมการผลติ มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวศิวกรรม อตุสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัแมสซาชเูสทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

 Director Certification Program (DCP 46/2547) 

 Director Accreditation Program (DAP 10/2547) 

 Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) 
สัดส่วนการถอืหุ้นใน UV (ร้อยละ) 
โดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรส
และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผา่นบริษัท อเดลฟอส จ ากดั ซึง่ถือหุ้นจ านวน 1,262,010,305 หุ้น  
หรือคิดเป็นร้อยละ 66  

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

- ไมม่ี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

เป็นน้องชายนายฐาปน สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
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ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2555 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและสรรหา 

 บมจ. แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม 
2548 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. วฒันภกัดี 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. เกษมทรัพย์ภกัดี 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ควอนตมั แคปปิตอล  

ดีเวลลอปเม้นท์ 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิง้ส์ (2519)  
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เกษมทรัพย์วฒัน 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. โทนิค อินเตอร์เนชัน่แนล 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เลคววิ กอล์ฟ แอนด์  

ยอร์ช คลบั 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ทีซีซี แอสเซท็ส์  

(ประเทศไทย) 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เกษมทรัพย์สิริ 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. เฟรเซอร์ส เซน็เตอร์พอยต์  

ลิมิเตด็  
2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ 
2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ 
2554 -ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ทีซีซี เอ็กซบิิชัน่ แอนด์  

คอนเวนชัน่ เซน็เตอร์ 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชัน่ เซน็

เตอร์ 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซบิชิัน่  

ออกาไนเซอร์ 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ 

ดเิวลลอปเม้นท์ 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ 
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ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่แนล 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ต

คลบั 
2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. หนองคายคนัทรี กอล์ฟคลบั 
2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เดอะชะอ า ยอร์ช คลบั โฮเตล็ 
2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เทอราโกร เฟอร์ตไิลเซอร์ 
2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นอร์ม 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ปากซอง แคปปิตอล 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อเดลฟอส 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. อีสเทร์ิน ซีบอร์ด  

อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 
2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คริสตอลลา 
2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. พรรณธิอร 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เบียร์ทพิย์ บริวเวอร่ี (1991) 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี 

ประสบการณ์ท างานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2553 - 2556 กรรมการ  บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 
2555 - 2559 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. ยนิูเวนเจอร์ 

ประสบการณ์ท างานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2556 - 2558 กรรมการ บจก. ทพิย์สโุขทยั ไบโอ-เทค 
2556 - 2558 กรรมการ บจก. ทพิย์สพุรรณบรีุ ไบโอเอนเนอย่ี 
2554 - 2558 กรรมการ บจก. ทพิย์สโุขทยั ไบโอ รีไฟเนอร่ี 
2554 - 2558 กรรมการ บจก. ทพิย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอย่ี 
2554 - 2558 กรรมการ บจก. น า้ตาลทพิย์สโุขทยั 
2554 - 2556 กรรมการ บจก. วฒันพฒัน์เทรดดิง้ 
2554 - 2555 กรรมการ บจก. โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบาง

ปะอิน 
2553 - 2555 กรรมการ บจก. เอ ซี เค ริลตี ้
2553 - 2555 กรรมการ บจก. ทีซีซีซีแอล 1 
2553 - 2554 กรรมการ บจก. ทพิย์พฒันอาร์เขต 
2553 - 2554 กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล  

พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์ 
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ประสบการณ์ท างานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2552 - 2556 กรรมการ บจก. ปรีดีประภา 
2551 - 2558 กรรมการ บจก. ทพิย์สโุขทยั ไบโอเอนเนอย่ี 
2551 - 2558 กรรมการ บจก. ทพิย์ก าแพงเพชร ไบโอเอนเนอย่ี 
2551 - 2558 กรรมการ บจก. น า้ตาลทพิย์นครสวรรค์ 
2551 - 2557 กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิง้ 
2551 - 2557 กรรมการ บจก. ทีซีซี แลนด์ รีเทล 
2551 - 2556 กรรมการ บจก. ทีซีซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ 
2550 - 2556  กรรมการ  บจก. ที.ซี.ซี. แลนด์ เลเซอร์  

(ช่ือปัจจบุนั-ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป) 
2549 - 2559 กรรมการ บจก. สิริวนา 
2549 - 2558 กรรมการ บจก. น า้ตาลทพิย์ก าแพงเพชร 
2549 - 2558 กรรมการ บจก. อตุสาหกรรมน า้ตาลสพุรรณบรีุ 
2548 - 2557 กรรมการ บจก. ทีซีซี แลนด์ 
2547 - 2556 กรรมการ บจก. โกลเด้นเวลธ์ 

ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไมม่ี -  
การเข้าร่วมประชุม 
(ในรอบปี 2559) 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 3/3 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 2/2 ครัง้ 

คุณสมบตัิต้องห้าม  - ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
- ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  
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ค านิยามกรรมการอิสระ 
 

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการบริษัทท่ีไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับบริษัท  
 อนัอาจมีผลกระทบตอ่การตดัใจโดยอิสระ 

บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยรายละเอียดของคณุสมบตัิกรรมการอิสระ มีดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะ  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาซึง่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตไ่ด้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บตุร 
รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทัง้ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่
มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจตามข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกต ิเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน้ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ
คู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือ ตัง้แต่ 20 
ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวธีิการค านวณมลูคา่ของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 
โดยอนโุลม และให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  
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7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  

ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective 
decision) ได้ 

ในการพิจารณาคุณสมบตัิกรรมการอิสระส าหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลงัให้ถือปฏิบตัิหลกัเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับ 
ผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 


