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ส่งที�ส่งมาด้วย 3 

 

ข้อมลูของบคุคลซึ�งได้รบัการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 

ชื�อ-นามสกลุ : นายอภชิยั เตชะอุบล 

อายุ : 61 ปี 

ตาํแหน่งปัจจบุนั : ประธานกรรมการ  

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง : กรรมการ 

การศึกษา  : - ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกติตมิศกัดิ � คณะบรหิารธุรกจิ  

สาขาการจดัการทั �วไป มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

-  ปรญิญาโท ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ คณะรฐัศาสตร ์ 

สาขาการปกครอง มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร์บณัฑติ คณะรฐัศาสตร ์ 

สาขาการปกครอง มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

-  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ North Central University, Arizona, USA 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 
3/2558) 

- หลกัสตูร Chairman 2000 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 39/2548) 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 3 เดอืน (นบัจนถงึวนัประชมุผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560) 

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลงั) 

21 กมุภาพนัธ์ 2560 – ปจัจุบนั 

16 มกราคม 2560 – ปจัจุบนั 

2557 – 2558 

:   

ประธานกรรมการ บรษิทั ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ บรษิทั ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 

บรษิทัจดทะเบยีนอื�น 

2555 - ปจัจุบนั 

 

บรษิทัอื�นซึ�งไมใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

2558 – ปจัจุบนั 

 
2558 – ปจัจุบนั 

 

2557 – ปจัจุบนั 

 

2556 – ปจัจุบนั 

 

 

 

: 

 

 

: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 แห่ง 

กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร  
บรษิทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
7 แห่ง 

ประธานกรรมการ 

บรษิทั ทเีอฟด ีเรยีลเอสเตท แมนเนจเมนท์ จํากดั 

กรรมการ  

Bognor Regis Warehouse Limited 
กรรมการ  

Barnsley Warehouse Limited 

รองประธานกรรมการ  

บรษิทั โทเทลิ อนิดสัเตรยีล เซอร์วสิเซส จํากดั 
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2554 – ปจัจุบนั 

 

2554 – ปจัจุบนั 

 

2553 – ปจัจุบนั 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิทั เจซ ีเควนิ ดเีวลลอปเมน้ท์ จํากดั 

กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิทั คราวน์ ดเีวลลอปเมน้ท์ จํากดั 

กรรมการ 

บรษิทั ไฟน์ ทู แอสเซท จํากดั 

กจิการอื�นที�อาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั : 1 แห่ง 

2557– ปจัจุบนั  กรรมการ  
บรษิทั เจซ ีเควนิ ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ จํากดั 

บรษิทัประกอบธุรกจิหลกัเกี�ยวกบัรา้นอาหารและภตัตาคาร และ

ธุรกจิดา้นไฮเปอรม์ารเ์กต็ ผลติและจําหน่ายปลกีสนิคา้สาํเรจ็รปู 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 : ประชมุคณะกรรมการบรษิทั - / - ครั �ง 

การถือหุ้นในบริษทั 

(ณ วนัที� 7 มนีาคม 2560) 

: 99,471,500 หุน้ คดิเป็น 24.50% ของหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมด 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ : บดิาของนายโชตวิทิย์ เตชะอุบล ซึ�งดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

และรองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
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ข้อมลูของบคุคลซึ�งได้รบัการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 

ชื�อ-นามสกลุ : นายประสงค ์วรารตันกลุ 

อายุ : 69 ปี 

ตาํแหน่งปัจจบุนั  : กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง : กรรมการอสิระ 

การศึกษา  : - ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : - หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP 2/2558) 

- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 16/2557) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (ACP 12/2549) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 51/2549) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 72/2549) 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ : 3 เดอืน (นบัจนถงึวนัประชมุผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560) 

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลงั) 

16 มกราคม 2560 – ปจัจุบนั 

 
2548 – 2557 

 

:  

กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  
บรษิทั ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั กรุงเทพบา้นและที�ดนิ จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�น 

บรษิทัจดทะเบยีนอื�น 
2542- ปจัจุบนั 

 

 

2558 – ปจัจุบนั 

 

 

บรษิทัอื�นซึ�งไมใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

2558 – ปจัจุบนั 

 

: 
 

 

 

 

 

: 

 

2 แห่ง 

กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ีสรรหา และคา่ตอบแทน 

บรษิทั ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทั วรีเีทล จํากดั (มหาชน) 

1 แห่ง 

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
บรษิทั ไทย พร๊อพเพอรต์ี� จํากดั (มหาชน) 

กจิการอื�นที�อาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทั :  ไมม่ ี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : ประชมุคณะกรรมการบรษิทั - / - คร ั �ง 

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ - / - ครั �ง 

การถือหุ้นในบริษทั 

(ณ วนัที� 27 ธนัวาคม 2560) 

: ไมม่ ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ : ไมม่ ี
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การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลกัษณะต่าง ๆ กบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/ บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมี

ความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา      : 

- ไมเ่ป็นกรรมการที�มสีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจ้าง หรอืที�ปรกึษาที�ไดร้บัเงนิเดอืนประจํา 

- ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีที�ปรกึษากฎหมาย) 

- ไมม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิที�มนียัสาํคญั อนัอาจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหน้าที�ไดอ้ย่างอสิระ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

(นิยามกรรมการอิสระของบรษิัท เท่ากบัข้อกําหนดขั �นตํ�าของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) 

 
1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธิออกเสยีงทั �งหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้ือ

หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ทั �งนี� ใหน้ับรวมการถอืหุ้นของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอสิระราย

นั �น ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสีว่นรว่มในการบรหิารงาน ลูกจา้ง พนกังาน  ที�ปรกึษาที�ไดร้บัเงนิเดอืนประจํา หรอื

ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้

มอีํานาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบดิามารดา คู่
สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั �งคูส่มรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคมุ หรอืบคุคลที�จะ

ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ 

รวมทั �งไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้ือหุ้นที�มนีัย หรอืผูม้อีํานาจควบคมุของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทั บรษิทั

ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบรษิัท บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจ

ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที�มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชซีึ�งมผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั สงักดัอยู่ 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรือที�ปรึกษา

ทางการเงนิซึ�งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุ้นราย

ใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที�มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผูใ้ห้บรกิาร

ทางวชิาชพีนั �นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั �งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุ้นซึ�ง

เป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุ้นส่วนที�มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ไดร้บั

เงนิเดอืนประจําหรอืถอืหุ้นเกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธิออกเสยีงทั �งหมดของบรษิทัอื�นซึ�งประกอบกจิการที�

มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื�นใดที�ทําใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

 

 

 

 




