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ประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ-สกลุ  นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช  
อาย ุ(ปี) 68  

สญัชาต ิ ไทย  

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ   

ต าแหนง่ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรก 18 กรกฎาคม 2550  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี 3 เดือน  
คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้วยทนุ  USAID)  

ประวตัิการอบรมหลกัสตูรของ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

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 (RCC4/2550) 
The Role of Chairman Program (RCP13/2549) 
Directors Certificate Program (DCP 17/2545) 

 

สดัสว่นการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) 
โดยนบัรวมการถือหุ้นของคูส่มรส
และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

0.00 (0 หุ้น)  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

- ไมม่ี -  

ประวตัิการท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่นมา 

- ไมม่ี -  

ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
จ ากดั (มหาชน) 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และ
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. เบอร์ลี ่ยกุเกอร์ 
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2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกนัภยั

ตอ่ 
ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 
2550 - ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุ ิ คณะกรรมการสภาธุรกิจ

ประกนัภยัไทย 
2549 - ปัจจบุนั กรรมการการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมาย

เก่ียวกบัการเงิน) 
ส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

  2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ สภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ
  2551 - 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผล 
กระทรวงพาณิชย์ 

2549  - 2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 
2549 - 2551 รองประธานสภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ สภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ
2549 - 2551 ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมัน่คงแหง่ชาติ

ฝ่ายเศรษฐกิจ 
คณะมนตรีความมัน่คง
แหง่ชาตด้ิานเศรษฐกิจ 

2544 - 2551 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบนั
การเงิน 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไมม่ี –  
การเข้าร่วมประชมุ 
(ในรอบปี 2558 ณ วนัที่ 9 
พ.ย. 2558) 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4  ครัง้  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  8/8 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 1/1 ครัง้  

-  

คณุสมบตัิต้องห้าม  - ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
- ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา  

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              ( แก้ไขเพิ่มเติม )                                                  เอกสารแนบ 8 

108 

 

ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ-สกลุ  นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ 
อาย ุ(ปี) 56 
สญัชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ต าแหนง่ปัจจบุนั ประธานกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภบิาล 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรก 9 ธนัวาคม 2548 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี 11 เดือน  
คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยั คอร์แนล นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวตัิการอบรมหลกัสตูรของ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
  

Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration (2557) 
Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) 
The Executive Director Course (EDC 1/2555) 
Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2555) 
Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) 
Audit Committee Program (ACP 35/2554) 
Refresher Course DCP (DCP Re 5/2550) 
Finance for Non-Finance Director (FND 1/2546) 
Directors Certification Program (DCP 2543) 

สดัสว่นการถือหุ้นในUV(ร้อยละ) 
โดยนบัรวมการถือหุ้นของคู่
สมรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติ
ภาวะ 

0.00 (0 หุ้น) 

ประวตัิการท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่นมา 

- ไมม่ี - 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

- ไมม่ี - 

ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2555- ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลชูัน่ 
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ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. เครดิตฟองซเิอร์ แคปปิตอล 
ลิง้ค์ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บจ. แคปปิตอล ลิง้ค์ โฮลดิง้ 
2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. น.รัตนาลยั 
2541 - ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานอ านวยการ บจ. เอเซียแอสเซทแมเนจเม้นท์ 
2553 - 2556 ที่ปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 
2553 - 2556 อนกุรรมการสรรหาและพฒันาบริษัท

จดทะเบียน 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย 

ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไมม่ี – 

 

การเข้าร่วมประชมุ  
(ในรอบปี 2557) 
 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  4/4  ครัง้  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8  ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 1/1 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล  1/1 ครัง้   

คณุสมบตัิต้องห้าม 
 

 

 -   ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
- ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา  


