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ประวัติกรรมการอิสระทีบ่ริษทัเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช 
อายุ (ปี) 75 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ปีทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริษัทคร้ังแรก 

18 กรกฎาคม 2550 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 14 ปี 2 เดือน (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564) 
คุณวุฒิการศึกษา 
 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัซีราคิวส ์ประเทศสหรฐัอเมริกา (ดว้ยทนุ USAID) 
• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร รุน่ท่ี 42 
• ประกาศนียบตัรการประกนัวินาศภยัระดบัสงู Swiss Insurance Training Center  

ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(ดว้ยทนุ Swiss Re) 
• ประกาศนียบตัรการบริหารระดบัสงู Australian Management College ประเทศออสเตรเลีย    

(ดว้ยทุน COLOMBO) 
• ประกาศนียบตัรนักบริหารระดบัสงู (นบส.1 รุน่ท่ี 18) สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน 
• ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู รุน่ท่ี 8 สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
• วฒุิบตัรหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุน่ท่ี 3 สถาบนัวิทยาการการคา้ 
• วฒุิบตัรหลกัสตูรการบริหารจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สงู สมาคมวิทยาลยัป้องกันราชอาณาจักร รุ่นท่ี 2 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2564)  
• Board Nomination and Compensation Program (BNCP 11/2564) 
• 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) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่
สมรสและบุตรทียั่งไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

- ไม่มี -  (0 หุน้  ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ทีผ่่านมา 

- ไม่มี - 

ประวัติการท ารายการทีอ่าจ 
เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 
ในปี 2564 

- ไม่มี - 

การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ
ทีเ่สนอในการประชุมผู้ถือหุ้น
        

• มีส่วนไดเ้สียในวาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชี 2565  
• ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทกุวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2565 ครัง้ท่ี 43 นี ้
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ประวัติการท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (5 กิจการ) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บมจ. เบอรล์ี่ ยคุเกอร ์

พ.ค. 2557 - ปัจจบุนั 
 

ก.พ. 2552 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากับดแูลกิจการท่ีดี 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

ก.ค. 2563 - ปัจจบุนั 
เม.ย. 2557 - ก.ค. 2563 
พ.ค. 2550 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บมจ. ไทยรบัประกันภยัต่อ 

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

เม.ย. 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงเทพประกันภยั 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 กิจการ) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
26 พ.ย. 2564 – ปัจจบุนั 
 
 
 
1 ก.พ. 2562 – ปัจจุบนั 
31 ม.ค. 2561 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
หวัหนา้กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหา 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  

18 มี.ค. 2564 - ปัจจบุนั 
27 ก.พ. 2561 – ปัจจบุนั 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒุิ 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

20 มี.ค. 2563 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 

ส.ค. 2560 – ปัจจุบนั 
มิ.ย. 2560 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ต.ค. 2549 - ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว- 
 

ลักษณะความสัมพันธข์องกรรมการอิสระ 
การมีความสมัพนัธก์ับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนั
ทางธุรกิจกบับริษัทในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า :  ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ :  ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม :  ไม่มี 
4. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างมีนัยส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ :  ไม่มี 
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564   

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2564 (ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
• การประชมุคณะกรรมการบริษัท : เขา้รว่มประชมุ 6 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 6 ครัง้  
• การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : เขา้รว่มประชุม 5 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 5 ครัง้  
• การประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา : เขา้รว่มประชมุ 2 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 2 ครัง้ 
• การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้ท่ี 42 : เขา้ร่วมประชมุ 
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ประวัติกรรมการอิสระทีบ่ริษทัเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 
 

ชื่อ-สกุล นายสวิุทย ์จินดาสงวน 
อายุ (ปี) 68 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน และ 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

ปีทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริษัทคร้ังแรก 

13 ตลุาคม 2546  

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระ  

17 ปี 11 เดือน (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564) 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  ์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 

• Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2564)  
• Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2563) 
• Ethical Leadership Program (ELP 1/2558) 
• Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) 
• Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) 
• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) 
• Advance Audit Committee Program (AACP 4/2554) 
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553) 
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553) 
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553) 
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553) 
• Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551) 
• The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551) 
• The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549) 
• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) 
• Audit Committee Program (ACP 4/2548) 
• Director Certification Program (DCP 44/2547) 
• Director Accreditation Program (DAP 14/2547) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส
และบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

- ไม่มี - (0 หุน้  ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ทีผ่่านมา 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท ารายการทีอ่าจ 
เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 
ในปี 2564 

- ไม่มี - 

การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น        

• มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชี 2565  
• ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2565 ครัง้ท่ี 43 นี ้
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ประวัติการท างาน และการด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 กิจการ) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
พ.ย 2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการก ากับดแูลบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ. อมรินทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลิชช่ิง 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 กิจการ) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องคก์ร 
พ.ค. 2564 - ปัจจบุนั กรรมการ กรมบงัคบัคดี กระทรวงยตุิธรรม 
2548 - ปัจจบุนั ประธาน บจก. ไวด ์ไว แม็กซ ์จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว- 
 

ลักษณะความสัมพันธข์องกรรมการอิสระ 
การมีความสมัพนัธก์บับริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลอื่นท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนั
ทางธุรกิจกบับริษัทในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า :  ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ :  ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างครอบครวักับผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม :  ไม่มี 
4. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ :  ไม่มี 
หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564   
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2564 (ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
• การประชมุคณะกรรมการบริษัท : เขา้รว่มประชมุ 6 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 6 ครัง้  
• การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : เขา้รว่มประชมุ 5 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 5 ครัง้  
• การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล : เขา้รว่มประชมุ 2 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 2 ครัง้ 
• การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42 : เขา้รว่มประชมุ 
 




