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เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการเขาใหม 

วาระที ่6 พิจารณาแตงตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เปนกรรมการบริษัท 

ชื่อ - นามสกุล : นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริษัท 

อายุ  :  41 ป 

การศึกษา  :   

- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 46/2004  

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 10/2004   

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุนท่ี 10/2004 

ประสบการณการทํางาน : 

ก.ย. 2560 – ปจจุบัน  รักษาการแทนประธานเจาหนาท่ีฝายการเงินกลุมบริษัท  

บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) 

ก.พ. 2560 - ปจจุบัน  กรรมการการลงทุนและกรรมการกิจกรรมเพ่ือสังคม  

  บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2560 – ปจจุบัน  กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส ประจําสํานักประธานเจาหนาท่ีบริหารและ 

  กรรมการผูจดัการใหญ บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

ม.ค. 2560 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทีซซีี อินเตอรเทรด จํากดั 

พ.ค. 2559 – ปจจุบัน  สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 

  บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จาํกดั (มหาชน) 

พ.ค. 2559 –  มี.ค. 2561  สมาชิกคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ  

  บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จาํกดั (มหาชน) 

เม.ย. 2559 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท พรรณธิอร จาํกดั 

มี.ค. 2559 – ม.ค. 2561  กรรมการ บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

มี.ค. 2559 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท บีเจซี ดิสทริบิวชั่น จํากดั  

ม.ค. 2559 – ธ.ค. 2559  ประธานเจาหนาท่ีบริหารประจําสํานักประธานกรรมการบริษัท  

  บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) 

พ.ค. 2558 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีซซีี โฮลดิ้งส จาํกัด    

ก.พ. 2555 – 14 พ.ย. 2560  กรรมการสรรหา กาํหนดคาตอบแทน และกํากับดูแลกจิการ  

  บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) 
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ส.ค. 2552 – ปจจบัุน  กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด 

ม.ค. 2551 – ปจจุบัน  เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกาํกับดแูลกิจการ  

  บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2551 – ธ.ค. 2558  กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จาํกัด (มหาชน) 

ส.ค. 2547 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทีซซีี คอรปอเรชัน่ จํากัด 

พ.ย. 2546 – ปจจุบัน    กรรมการบริหาร บริษัท เบอรล่ี ยคุเกอร จาํกัด (มหาชน) 

พ.ย. 2546 – 14 พ.ย. 2560  กรรมการ บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) 

การดํารงตาํแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น 

• กิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน : ไมม ี 

• กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : มีจํานวน 6 บริษัท ไดแก  

1) กรรมการ บริษัท ทีซซีี อินเตอรเทรด จํากดั 

2) กรรมการ บริษัท พรรณธิอร จํากัด 

3) กรรมการ บริษัท บีเจซี ดิสทริบิวชั่น จํากัด  

4) กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส จํากัด    

5) กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด 

6) กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอรปอเรชั่น จํากัด 

• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมม ี

การถือหุนในบริษทัทั้งทางตรงและทางออม (รอยละ)  :  ไมม ี

การมีสวนไดเสียอื่นในบริษทั ทั้งทางตรงและทางออม  :  ไมม ี

ความสัมพนัธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :  

- บุตรีของนายเจริญ สิริวฒันภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 

- คูสมรสของนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ   : การบริหารธุรกจิ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา : บริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กําหนด

คาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ แลวเห็นวา นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 

มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

และมีความรู ความสามารถ ประสบการณในธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการ

ดํา เนินงานของบ ริษั ท  สามารถ ท่ีจะชวยพั ฒ นาบ ริษั ทได  ดั ง น้ัน 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือ

พิจารณาแตงตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เปนกรรมการใหมของบริษัท 
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การเขารวมประชุมป 2560  (จํานวนคร้ังที่ประชุม/การประชุมทั้งหมด)   : 

- ประชุมผูถือหุน 1/1 

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท  5/6 

- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 5/6 

- ประชุมคณะกรรมการการลงทุน 1/1 

- ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมเพ่ือสังคม 4/4 

- ประชุมคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ 4/4 

 


