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ประวัติกรรมการทเีสนอชอืให้ได้รับการเลอืกตังแทนกรรมการทตีอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ชือ-สกุล นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช 
อายุ (ปี) 73 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน และ 
ประเภทกรรมการทเีสนอแต่งตัง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ปีทเีข้าดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการบริษัทครังแรก 

18 กรกฎาคม 2550  

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการอิสระ  

12 ปี 2 เดือน (ตงัแต่วนัที 18 กรกฎาคม 2550 - 30 กันยายน 2562) และกรณีทีประชุมสามัญผูถื้อ
หุ้นประจําปี 2563 ครังที 41 มีมติอนุมัติเแต่งตังกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึง และนางสาวพจนีย ์ธนวรานิช ไดด้าํรงตาํแหน่งจนครบวาระ
ดงักล่าว จะรวมระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งเป็น 15 ปี 2 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

 Master of Business Administration, Syracuse University, USA (ดว้ยทุน USAID) 
 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ความเชยีวชาญ  ดา้นบญัชีและการเงิน ดา้นการบริหารจดัการ 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (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) 
 Role of the Compensation Committee Program (RCC 4/2550) 
 Role of the Chairman Program (RCP 13/2549) 
 Director Certification Program (DCP 17/2545) 

การฝึกอบรม/สัมมนา  IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call for Action” 
 Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical 

Culture Oversight 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส
และบุตรทยัีงไม่บรรลุนิติภาวะ 

- ไม่มี - (0 หุน้  ขอ้มลู ณ วนัที 30 กันยายน 2562) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการทาํผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ทผี่านมา 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการทาํรายการทอีาจ 
เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 
ในปี 2562 

- ไม่มี - 

 

ประวัติการทาํงาน และการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอืน 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องคก์ร 

14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง 

บมจ. เบอรล์ี ยคุเกอร ์

พ.ค. 2557 - ปัจจบุนั 

 

ก.พ. 2552 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการกาํกับดแูลกิจการทีดี 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 
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ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องคก์ร 

เม.ย. 2557 - ปัจจบุนั 
เม.ย. 2550 - ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บมจ. ไทยรบัประกันภยัต่อ 

เม.ย. 2555 - ปัจจบุนั 
เม.ย. 2553 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

เม.ย. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกันภยั 

ตาํแหน่งในกิจการอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 6 กิจการ 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องคก์ร 

1 ก.พ. 2562 - ปัจจบุนั
31 ม.ค. 2561 - ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  

27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒุิ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
ส.ค. 2560 - ปัจจบุนั 
มิ.ย. 2560 - ปัจจบุนั 
พ.ค. - มิ.ย. 2560 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

มี.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

2550 - ปัจจบุนั ผูท้รงคณุวุฒิ สภาธุรกิจประกนัภยั 

ต.ค. 2549 - ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
-ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว- 
 

ลักษณะความสัมพันธข์องกรรมการอิสระ 

การมีความสัมพันธก์ับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอืนทีทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการ

แข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัทในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีทีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการทีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือทีปรกึษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ :  ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ :  ไม่เป็น 

3. มีความสมัพนัธท์างครอบครวักับผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม :  ไม่มี 

4. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีไดอ้ย่างเป็นอิสระ :  ไม่มี 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที 30 กันยายน 2562   
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบบัญชีปี 2562 (ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท : เขา้รว่มประชมุ 7 ครงั จากจาํนวนการประชมุรวมทงัหมด 7 ครงั  

 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : เขา้รว่มประชมุ 7 ครงั จากจาํนวนการประชมุรวมทงัหมด 7 ครงั  

 การประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา : เขา้รว่มประชมุ 2 ครงั จากจาํนวนการประชุมรวมทงัหมด 2 ครงั 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ครงัที 40 : เขา้รว่มประชมุ 

 การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2562 : เขา้รว่มประชมุ 
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ประวัติกรรมการทเีสนอชอืให้ได้รับการเลอืกตังแทนกรรมการทอีอกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ชือ-สกุล นายปณต สิริวฒันภกัดี 
อายุ (ปี) 42 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
ตาํแหน่งปัจจุบัน และ 
ประเภทกรรมการทเีสนอแต่งตัง 

รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
กรรมการกาํกับดแูลบรรษัทภิบาล 

ปีทเีข้าดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการบริษัทครังแรก 

18 กรกฎาคม 2550 

จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ  

12 ปี 2 เดือน (ตงัแต่วนัที 18 กรกฎาคม 2550 - 30 กนัยายน 2562)  
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

 ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพือการจดัการ มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมริกา 
 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวิศวกรรม อตุสาหกรรม และเศรษฐศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัแมสซาชเูสทส ์ประเทศสหรฐัอเมริกา 
ความเชยีวชาญ  ดา้นบริหารธุรกิจ ดา้นการเงินและการลงทนุ ดา้นธุรกิจเกียวกบัการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 Director Certification Program (DCP 46/2547) 
 Director Accreditation Program (DAP 10/2547) 
 Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส
และบุตรทยัีงไม่บรรลุนิติภาวะ 

ถือหุน้ในบริษัททางออ้มผ่านบริษัท อเดลฟอส จาํกดั และบริษัท สิริภกัดีธรรม จาํกดั ซงึ ณ วนัที 
30 กันยายน 2562 ถือหุน้บริษัทรวมกนั 1,262,010,305 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 66.01 โดยนายปณต 
สิริวฒันภกัดี ถือหุน้ในบริษัท อเดลฟอส จาํกดั รอ้ยละ 50 และบริษัท อเดลฟอส จาํกดั ถือหุน้
บริษัท สิริภกัดีธรรม จาํกดั รอ้ยละ 99.97 

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

เป็นนอ้งชายของนายฐาปน สิริวฒันภกัดี ซงึดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม รองประธาน
กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ประวัติการทาํผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ทผี่านมา 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการทาํรายการทอีาจ 
เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 
ในปี 2562 

- ไม่มี - 
 

 

ประวัติการทาํงานและการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอืน 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
ม.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ ี(ประเทศไทย) 
2555 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

บมจ. แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ ีดีเวลลอปเมน้ท ์

ตาํแหน่งในกิจการอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 48 กิจการ 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
ก.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นอรม์(2019)  
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เฟรเซอรส์ แอสเซ็ทส ์
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ควอนตมั เทรดดงิ  
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เทอราโกร เฟอรต์ิไลเซอร ์
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เอ็นวาย พรอ็พเพอรต์ี ดีเวลลอปเมน้ท ์
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. สิริดาํรงธรรม 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ภกัดีวฒันา 
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ตาํแหน่งในกิจการอืนทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. นาํใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพือสงัคม) 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เอเชียน แคปปิตอล 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. วฒันภกัดี 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. เกษมทรพัยภ์กัดี 
2559 – ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจบุนั 

ประธานเจา้หนา้ทีบริหารของกลุ่มบริษัท 
กรรมการ 

Frasers Property Limited  

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ Frasers Logistics & Industrial Asset Management Pte Ltd. 
Frasers Logistics & Industrial Trust 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี โฮลดิงส ์(ประเทศไทย) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร ์รีท แมเนจเมน้ท ์
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ควอนตมั แคปปิตอล ดีเวลลอปเมน้ท ์
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทีซีซ ีโฮลดงิส ์(2519)  
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. วนั แบงค็อก  
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เลควิว กอลฟ์ แอนด ์ยอรช์ คลบั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ Frasers Hospitality Asset Management Pte Ltd. 

Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust  
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ Frasers Hospitality Trust Management Pte Ltd. 

Frasers Hospitality Business Trust  
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ทีซีซ ีแอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เกษมทรพัยส์ิริ 
2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเมน้ท ์
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ทีซีซ ีเอ็กซิบิชนั แอนด ์คอนเวนชนั เซ็นเตอร ์
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชนั ออกาไนเซอร ์
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอฟ แอนด ์บี อินเตอรเ์นชนัแนล 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ชีวาศรม อินเตอรเ์นชนัแนล เฮลท ์รีสอรท์ 
2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เดอะชะอาํ ยอรช์ คลบั โฮเต็ล 
2552 - ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited 
2551 - ปัจจบุนั กรรมการ InterBev (Singapore) Limited  
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อเดลฟอส 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 
2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คริสตอลลา 
2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. พรรณธิอร 
2548 - ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings Limited 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เบียรทิ์พย ์บริวเวอร ี(1991) 
2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บจก. แก่นขวญั 
2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บจก. เทพอรุโณทยั 
2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจก. สรุาบางยขีนั 
2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บจก. อธิมาตร 
2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจก. เอส.เอส. การสรุา 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Distillers Limited 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Limited 
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การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
-ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว- 
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบบัญชีปี 2562 (ระหว่างวันท ี1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท : เขา้รว่มประชมุ 3 ครงั จากจาํนวนการประชมุรวมทงัหมด 7 ครงั  

 การประชมุคณะกรรมการบริหาร : เขา้รว่มประชมุ 5 ครงั จากจาํนวนการประชมุรวมทงัหมด 12 ครงั 

 การประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา : เขา้รว่มประชมุ 2 ครงั จากจาํนวนการประชมุรวมทงัหมด 2 ครงั 

 การประชมุคณะกรรมการกาํกับดแูลบรรษัทภิบาล : เขา้ร่วมประชมุ 1 ครงั จากจาํนวนการประชุมรวมทงัหมด 3 ครงั 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ครงัที 40 : เขา้ร่วมประชมุ 

 การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2562 : เขา้รว่มประชมุ 
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ประวัติกรรมการทเีสนอชอืให้ได้รับการเลอืกตังแทนกรรมการทอีอกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ชือ-สกุล นายวรวรรต ศรีสอา้น  
อายุ (ปี) 47 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร 
ตาํแหน่งปัจจุบัน และ 
ประเภทกรรมการทเีสนอแต่งตัง 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการกาํกับดแูลบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

ปีทเีข้าดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการบริษัทครังแรก 

14 พฤษภาคม 2556 

จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ  

6 ปี 4 เดือน (ตงัแต่วนัที 14 พฤษภาคม 2556 - 30 กนัยายน 2562) 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

 ปริญญาโท Urban Planning, Columbia University, รฐันิวยอรก์, ประเทศสหรฐัอเมริกา 
 ปริญญาตรี Architecture, Illinois Institute of Technology, รฐัชิคาโก, ประเทศสหรฐัอเมริกา 

ความเชยีวชาญ  ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นธุรกิจเกียวกับการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 Financial Statement for Directors (FSD 28/2558) 
 Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2557) 
 Director Certification Program (DCP 178/2556) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่
สมรสและบุตรทยัีงไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

- ไม่มี - (0 หุน้  ขอ้มลู ณ วนัที 30 กันยายน 2562) 
 

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการทาํผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ทผี่านมา 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการทาํรายการทอีาจ 
เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 
ในปี 2562 

- ไม่มี - 
 

 

ประวัติการทาํงานและการดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอืน 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องคก์ร 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ. สโตนเฮน้จ ์อินเตอร ์

ตาํแหน่งในกิจการอืนทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 13 กิจการ 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องคก์ร 

ธ.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คอลเลคทีฟ 
พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อะเฮดออล 
ก.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แอล อาร ์เค ดีเวลลอปเมน้ท ์

ม.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คอนเน็กซช์นั 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร ์แคปปิตอล   
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เลิศรฐัการ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอสโก ้เวนเจอร ์
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ตาํแหน่งในกิจการอืนทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ช่วงเวลา ช่วงเวลา 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ 
ประธานบริหาร 

บจก. แกรนด ์ยนิูต ีดิเวลล็อปเมนท ์

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ 
ประธานบริหาร 

บจก. แกรนด ์ย ูลิฟวิง 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร ์คอนซลัตงิ   
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร ์แอสเซท แมเนจเมน้ท ์  
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทย - ไลซาท   
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ฟอรเ์วิรด์ ซิสเต็ม   

 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
-ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว- 
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบบัญชีปี 2562 (ระหว่างวันท ี1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 การประชมุคณะกรรมการบริษัท : เขา้รว่มประชมุ 7 ครงั จากจาํนวนการประชมุรวมทงัหมด 7 ครงั  

 การประชมุคณะกรรมการบริหาร : เขา้รว่มประชมุ 12 ครงั จากจาํนวนการประชมุรวมทงัหมด 12 ครงั 

 การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล : เขา้รว่มประชมุ 3 ครงั จากจาํนวนการประชมุรวมทงัหมด 3 ครงั 

 การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสียง : เขา้รว่มประชมุ 4 ครงั จากจาํนวนการประชมุรวมทงัหมด 4 ครงั 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ครงัที 40 : เขา้รว่มประชมุ 

 การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 1/2562 : เขา้รว่มประชมุ 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 

บริษัทไดก้าํหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระใหเ้ขม้กว่าขอ้กาํหนดขนัตาํตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. และขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี 

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท ทงัน ีนบัรวมหุน้ทีถือโดยผูเ้กียวขอ้งดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทมีีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน หรือทีปรกึษา  ซงึไดร้บัเงินเดือนประจาํหรือผูม้ี

อาํนาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

(3) ไม่มีความสัมพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  ในลักษณะทีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พีนอ้ง บุตร 

รวมทงัคู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอืน ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือบคุคลทจีะไดร้บัการเสนอชือ

เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของบริษัท ในลกัษณะทอีาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทงัไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั หรือ

ผูม้ีอาํนาจควบคุมของผูท้ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  
 

 โดยความสมัพนัธท์างธุรกิจขา้งตน้ รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติ เพือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้

เช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือให้

กู้ยืม คาํประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนีสิน  รวมถึงพฤติการณ์อืนทาํนองเดียวกัน ซึงเป็นผลให้บริษัทหรือ

คู่สญัญามีภาระหนทีตีอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์มีีตวัตนสทุธิของบรษิัท หรือตงัแต่ 20 ลา้นบาท

ขึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกว่าตามวิธีการคาํนวณมลูค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทเีกียวโยงกนัโดยอนโุลม โดยใหน้บัรวมภาระหนทีเีกิดขนึในระหว่าง 1 ปี ก่อน

วนัทีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของ

บรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซงึมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซงึรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีปรกึษากฎหมายหรือทีปรกึษาทางการเงิน ซงึ

ไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไดร้ับการแต่งตงัขึนเพือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึงเป็นผู้ที

เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

(8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนทมีีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทมีีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทปีรกึษาทรีบัเงินเดือนประจาํหรือ

ถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทอืน ซงึประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและ

เป็นการแข่งขนัทมีีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

(9) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัท  

 

 



สิงทส่ีงมาดว้ย 3 
  (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท ี5) 

40 

 

ในการพิจารณาคณุสมบตัิกรรมการอิสระสาํหรบัช่วงระยะเวลายอ้นหลงัใหถื้อปฏิบตัิหลกัเกณฑข์า้งตน้ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผนัจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 
 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการอิสระทมีีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้

รายใหญ่หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะได ้(collective decision) ได ้

 




