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ตามที่ได้มีการจัดส่งข้อมูลกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน ในหน้า 74 – 90 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ซึ่งเป็นข้อมูลประจ าปี 2557 เนื่องจากทางบริษัทได้เตรียมข้อมูลส าหรับปี 2558 เป็นที่
เรียบร้อยแล้วจึงขอน าส่งเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นข้อมูลประกอบเพื่อการพิจารณามอบฉันทะ 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชือ่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ชื่อ – นามสกุล : นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 

ประเภทกรรมการที่เสนอ :  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ :  72 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2553 
เป็นกรรมการครั้งแรก 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง      :  6 ปี   

การศึกษา  : ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  (LL.M) 
  มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก) สหรัฐอเมริกา 

  เนติบัณฑติไทย เนติบัณฑิตยสภา 

   ปริญญาตร ีนิติศาสตร์บัญฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ประกาศนียบัตร การสอบสิทธิมนุษยชน  
  มหาวิทยาลัยสตราบูร์ก ฝรั่งเศส 

  ประกาศนียบัตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ 
สถาบันปฏิรูปที่ดินไต้หวันร่วมกับ Lincoln Land Institute,  
Massachusetts, U.S.A. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่41/2005 
   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 11/2004 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 1/2006 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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ประสบการณ์การท างาน              :  

เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 
   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 

ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) 

เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 
   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท อาหารสยาม จ ากัด (มหาชน) 

ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 
   บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

2553 – ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง 
   กระทรวงมหาดไทย 

2553 – ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการอ านวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย 
   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2552 - ปัจจุบัน  กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ และอนุกรรมการบริหาร คณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า 

   กระทรวงพาณิชย์ 

2542 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน  
   สภากาชาดไทย 

2535 - ปัจจุบัน  ผู้บรรยายส านักอบรมศึกษากฎหมาย 
   เนติบัณฑิตยสภา 

2532 - ปัจจุบัน  กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7)   
   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ข้อพพิาททางกฎหมาย      :  ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท :  ไม่มี 
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การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน :  มีจ านวน  3 บริษัท ได้แก่ 

   กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
   บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด มมหาชน  

   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จ ากดั มมหาชน  
    (บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์) 
   บริษัท อาหารสยาม จ ากดั มมหาชน  

 กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน :  ไม่มี 

 กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความ :  ไม่มี 
 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 :  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทัง้หมด 5 ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มี 
ที่พิจารณาในคร้ังนี้   

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา   

 ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

 ไม่มี ความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

 ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน 

 ไม่เป็น ผู้บริการทางวิชาชีพ  

 ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ     
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชือ่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ชื่อ – นามสกลุ : นายวีระวงค์ จติต์มติรภาพ 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ  
  กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ : 58 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :  25 ธันวาคม 2544 
เป็นกรรมการครั้งแรก 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการบริษทั      : 14 ปี 2 เดือน 

การศึกษา : ปริญญาโท นติิศาสตร์มหาบณัฑิต มLL.M) 

  มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา   

เนตบิัณฑติไทยและเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกที่สอบเป็น 
เนติบัณฑิตรฐันิวยอรก์ได ้

  ปริญญาตร ีนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  (นิสิตเกา่ดเีด่นปี 2556, คณะนิตศิาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (วตท. 12 ) 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

ประสบการณ์การท างาน :  

ส.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 Frasers Centrepoint Limited  

2554 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา  
 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) 
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2551 - ปัจจุบัน กรรมการ 
  บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด (มหาชน) 
2544 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2539 – ปัจจุบัน ทนายความ 
 บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพยีงพนอ จ ากัด 
 (ชื่อเดิม “บริษัท ไว้ท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จ ากดั”) 

2549 – (ลาออก) ส.ค. 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) 

ธ.ค. 2555 – (ลาออก) ก.ค. 2557 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

2552 – (ลาออก) ก.ค. 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

2556 – (ลาออก) ม.ค. 2557 กรรมการ 
 Frasers and Neave Limited  

2554 – (ลาออก) พ.ค. 2556 กรรมการ 
 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

2552 – (ลาออก) ม.ค. 2556 กรรมการ 
 บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด 

2550 – (ลาออก) มิ.ย. 2554 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท อาหารสยาม จ ากัด (มหาชน) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย      : ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจ านวน 4 บริษัท ได้แก่ 

 กรรมการ 
 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด มมหาชน  

 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท การบนิไทย จ ากดั มมหาชน  
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 กรรมการ 
 Frasers Centrepoint Limited  
  (บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์) 

 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรร 
 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกนัชวีติ จ ากดั มมหาชน   

 กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน :          มีจ านวน 2 บริษัท ได้แก่ 

 กรรมการ 
 บริษัท เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากดั มมหาชน   
 ทนายความ 
  บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากดั 

 กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ     : ไม่มี 
 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 : เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิัท 8 ครั้ง จาก 9 ครั้ง 
  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง 
การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มี  
ที่พิจารณาในคร้ังนี้   

ความสัมพนัธก์ับบริษทั/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปทีี่ผ่านมา   

 ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

 ไม่มี ความสัมพันธ์กับบรษิัท บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

 ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน 

 เป็นผู้บริการทางวชิาชีพทางกฎหมาย *  

 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ที่ได้อย่างอิสระ *  

 
*  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรบัรองว่าความสัมพันธ์ของนายวีระวงค ์จิตต์มิตรภาพ ในฐานะผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพกฎหมาย ไม่มี
ความขัดแย้ง และสามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับที่ 2 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2554 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ 
ที่ออกใหม่ ฉบับที่ 5) 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชือ่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ชื่อ - นามสกลุ :  นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์  

ประเภทกรรมการที่เสนอ :  กรรมการอิสระ  

อาย ุ :  60 ปี 

ที่อยู ่ :  ท าเนียบรัฐบาล  

แขวงดุสิต เขตดุสิต    

กรุงเทพมหานคร 10300 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :  11 พฤศจิกายน 2558 
เป็นกรรมการครั้งแรก 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการบริษทั      :  3 เดือน 

การศึกษา :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยสงสขานครินทร์ 

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่81/2006 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 26/2009 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การท างาน :  

พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

  บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

มิ.ย. 2556 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ 

   ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

 



   

 

หน้า 8 ของ 16 
 

ก.ค. 2557– ก.ย. 2558   กรรมการและประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 

   บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

เม.ย. 2557– ก.ย. 2558    กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

   บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

ต.ค. 2556 – ก.ย. 2558  ปลัดกระทรวง 

  กระทรวงการคลัง 

  ประธานกรรมการ 

  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 

  ประธานกรรมการ 

 กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

 ประธานกรรมการ 

 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 (คปภ.) 

 กรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

 กรรมการ 

 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 กรรมการ  

 ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ภาครัฐ กระทรวงยุตธิรรม 

เม.ย. 2557 – ก.ค. 2557 กรรมการ 

  บริษัท ข้อมูลเครดติแห่งชาติ จ ากดั 

ส.ค. 2557 – เม.ย. 2557   กรรมการ 

   การรถไฟแห่งประเทสไทย (รฟท.) 

ต.ค. 2555 – มี.ค. 2557   กรรมการ 

   องค์การเภสัชกรรมการ กระทรวงสาธารณสุข 
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ต.ค. 2555 – ต.ค. 2556   รองปลัดกระทรวงการคลัง 

   กระทรวงการคลัง 

2553 – 2555   อธิบด ี

   กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

  กรรมการ 

  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) 

  กรรมการ 

  องค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (MTJA) 

  กรรรมการและเลขานุการ 

  กองทุนใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

2552 – 2553   ผู้ตรวจราชการ 

  กระทรวงคลงั 

   กรรมการ 

  การประปาส่วนภูมิภาค 

   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

   บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากดั 

ข้อพพิาททางกฎหมาย      :  ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท :  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอืน่ 

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน :  มีจ านวน 3 บริษัท ได้แก ่

 กรรมการและประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
 บริษัท ปตท. จ ากดั มมหาชน  

 กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
บริษัท การบนิไทย จ ากดั มมหาชน  

  ประธานกรรมการ 
 ธนาคารทหารไทย จ ากดั มมหาชน  

 กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน : ไม่มี 
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 กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความ : ไม่มี 
 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 :  ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 ท าให้ยังไม่มี
ประวัติในส่วนน้ี 

การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มี 
ที่พิจารณาในคร้ังนี้ 

 

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา   

 ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

 ไม่มี ความสัมพันธ์กับบรษิัท บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

 ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน 

 ไม่เป็น ผู้บริการทางวิชาชีพ  

 ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกจิที่มีนยัส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ที่ได้อย่างอิสระ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชือ่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ชื่อ - นามสกลุ : นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

อาย ุ : 69 ปี 

ที่อยู ่ :  178/1 ซอยพหลโยธิน 30 ถนนพหลโยธิน  
   แขวงจันทรเกษม  เขตจตจุักร  กรงุเทพมหานคร  
   10900 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2552 
เป็นกรรมการครั้งแรก 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการบริษทั      : 6 ปี 8 เดือน 

การศึกษา : ปริญญาโท  Master of Business Administration (MBA)  
  Syracuse University, USA (ทุน USAID)  

  ปริญญาตร ีบัญชีบัณฑิต  
  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  : ประกาศนียบัตรการประกนัวนิาศภัยระดับสูง  
  (Advanced Course in General Insurance) 
  Swiss Insurance Training Center, Switzerland (ทุน Swiss Re) 

ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง มAdvanced Management 
Program) 

  Australian Management College, Australia (ทุน COLOMBO) 

  ประกาศนียบัตรนกับริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่นท่ี 18) 
  สถาบันพัฒนาขา้ราชการพลเรือน 

ปริญญาบัตรหลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจกัร มวปอ.  รุ่นที่ 42  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

  Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2014 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 10/2013 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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   Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011  
                                                                   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2010 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 The Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2007 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2006 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8) 
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 
 สถาบันวิทยาการการค้า 

 วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความม่ันคงขั้นสูง รุ่นที่ 2 
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

ประสบการณ์การท างาน :  

พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการท่ีดี 
  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากดั (มหาชน) 
ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาต ิ
  สภาปฎิรูปแห่งชาต ิ

มิ.ย. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากดั 
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เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน). 

เม.ย. 2553  - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

มิ.ย. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
 บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากดั  (มหาชน) 

ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

พ.ค. 2550 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ 
  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากดั  (มหาชน) 

เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากดั  (มหาชน) 

เม.ย. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 

  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) 

2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ
  สภาธุรกิจประกันภัยไทย 

ต.ค. 2549 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน) 
  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ข้อพพิาททางกฎหมาย      : ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจ านวน 5 บริษัท  ได้แก่ 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด มมหาชน  

  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท ไทยรับประกนัภัยตอ่ จ ากัด มมหาชน  

  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
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 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท กรุงเทพประกนัภัย จ ากัด มมหาชน   

  ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) กรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากดั มมหาชน  

 กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน : ไม่มี 

 กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความ  : ไม่มี 
 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 :      เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 
การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มี  
ที่พิจารณาในคร้ังนี้   

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา   

 ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

 ไม่มี ความสัมพันธ์กับบรษิัท บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

 ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน 

 ไม่เป็น ผู้บริการทางวิชาชีพ  

 ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกจิที่มีนยัส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ที่ได้อย่างอิสระ    
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชือ่ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ชื่อ - นามสกลุ : พลต ารวจเอก กฤษณะ ผลอนนัต์ 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

อาย ุ : 66 ปี 

ที่อยู ่ :  4069 ซอยโยธินพฒันา 11 แยก 5  
   ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  
  กรุงเทพมหานคร  10240 

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2555 
เป็นกรรมการครั้งแรก 

จ านวนปทีี่เปน็กรรมการบริษทั      : 4 ปี   

การศึกษา : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร ์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

  ปริญญาตร ีสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ตร.)  
  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์การท างาน :  

พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
 บริษัท อาหารสยาม จ ากัด (มหาชน) 

ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2557 – มิ.ย. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 
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ต.ค. 2556 – มิ.ย. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

เม.ย. 2556 – มิ.ย. 2557 กรรมการอิสระ 
 บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 

ก.พ. 2556 – มิ.ย. 2557 กรรมการอิสระ 
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

2551 – 2553 เลขาธิการ ป.ป.ส. 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย      : ไม่มี   

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : มีจ านวน 1 บริษัท  ได้แก่ 

   กรรมการอิสระ 
   บริษัท อาหารสยาม จ ากดั มมหาชน  

   กิจการท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบยีน :     ไม่มี       

 กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความ : ไม่มี 
 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 :        เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ จากทั้งหมด 5 ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียในวาระ : ไม่มี  
ที่พิจารณาในครั้งนี ้   

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา   

 ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

 ไม่มี ความสัมพันธ์กับบรษิัท บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

 ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน 

 ไม่เป็น ผู้บริการทางวิชาชีพ  

 ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกจิที่มีนยัส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหนา้ที่ได้อย่างอิสระ    

 


