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ประวัตขิองผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
 
ชื่อ  นายหยกพร  ตนัตเิศวตรัตน์ 
สัญชาต ิ  ไทย 
อายุ  61 ปี 
วุฒกิารศึกษา ▪ เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

▪ เศรษฐศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
▪ วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
▪ Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School  
▪ Advanced Bank Management Program, Wharton School 
▪ Advanced Bank Management Program, Asian Institute of Management 

การอบรม  จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  ▪ หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นท่ี 229/2016 

▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 66/2007 
▪ หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders 
 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้   กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   แตง่ตัง้เป็นครัง้แรก 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559  ไมม่ี 
การถอืหุ้นในบริษัท     ไมม่ี (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 

▪ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   2 บริษัท ดงันี ้
1. กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2. กรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

▪ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  2 แหง่ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไมม่ี 
 
ประสบการณ์การท างาน  
ปี   ต าแหน่ง      บริษัท 
2560-ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เคอร์ลอสการ์ บราเธอร็ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
2559-ปัจจบุนั  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ 
     ตลาดหลกัทรัพย์  
2558-ปัจจบุนั  กรรมการ       ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2558-ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์จ ากดั (มหาชน) 
2554-2558  กรรมการบริหาร      ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
2551-2558  รองผู้จดัการใหญ่ กลุม่บริหารความเสีย่ง   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
2557-2558  รองประธานกรรมการ     ธนาคารวีนาสยาม (เวียดนาม) 
2554-2558  กรรมการ      บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 
 
การมีสว่นได้เสยีกบับริษัทใหญ่ / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา   

▪ กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 

▪ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไมเ่ป็น 

▪ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 
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ชื่อ  นายนนท์จิตร ตลุยานนท์  
สัญชาต ิ  ไทย 
อายุ  58 ปี 
วุฒกิารศึกษา ▪ ศิลปศาสตรบณัฑิต Tarleton State University, Texas U.S.A. 
การอบรม  จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

▪ หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นท่ี 1/2004 
  
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้   กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   17 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2543) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559  ▪ การประชมุคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครัง้ 

▪ การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ 
▪ การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ 

การถอืหุ้นในบริษัท     ไมม่ี (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 

▪ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   1 บริษัท  ดงันี ้
1.  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานพฒันาสนิเช่ือและบริหารสนิทรัพย์ ธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

▪ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไมม่ี  
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไมม่ี 
 
ประสบการณ์การท างาน  
ปี   ต าแหน่ง      บริษัท 
2543-ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
2553-ปัจจบุนั  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการอาวโุส   ธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 

สายงานพฒันาสนิเช่ือและบริหารสนิทรัพย์ 
 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 
 
การมีสว่นได้เสยีกบับริษัทใหญ่ / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา   

▪ กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 

▪ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไมเ่ป็น 

▪ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 
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ชื่อ  นายโกศล สริุยาพร  
สัญชาต ิ  ไทย 
อายุ  53 ปี 
วุฒกิารศึกษา ▪ นิติศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
  ▪ เนติบณัฑิตไทย 
การอบรม  จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

▪ หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นท่ี 1/2004 
 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้   กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   17 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2543) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559  ▪ การประชมุคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครัง้ 

▪ การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ 
▪ การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ 
▪ การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและความเสีย่ง 4/4 ครัง้ 

การถอืหุ้นในบริษัท    ไมม่ี (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 

▪ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไมม่ี 
▪ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   1 บริษัท 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไมม่ี 
 
ประสบการณ์การท างาน  
ปี   ต าแหน่ง      บริษัท 
2543-ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
2544-ปัจจบุนั  ทนายความอาวโุส     บจก. ไพร้ซ์สานนท์ประภาสและวีนน์ 
 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 
 
การมีสว่นได้เสยีกบับริษัทใหญ่ / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา   

▪ กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 

▪ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไมเ่ป็น 

▪ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 
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ชื่อ  นายศิริพงษ์ สมบตัศิิริ   
สัญชาต ิ  ไทย 
อายุ  62 ปี 
วุฒกิารศึกษา ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั Sul Ross  สหรัฐอเมริกา 
  ▪ บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรม  จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)       
  ▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 2/2003 
  ▪ หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 1/2015 
 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้   กรรมการ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   15 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2545) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559   ▪ การประชมุคณะกรรมการบริษัท 10/11 ครัง้ 
      ▪ การประชมุคณะกรรมการบริหาร 12/13 ครัง้ 
การถอืหุ้นในบริษัท     ไมม่ี (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
▪ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   4 บริษัท ดงันี ้

1. กรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คอมเซเวน่  
3. กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แพนเอเซียฟตุแวร์ 
4. กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล 

▪ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   1 บริษัท  
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไมม่ี / บริษัทยอ่ยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
 
ประสบการณ์การท างาน 
ปี   ต าแหน่ง      บริษัท 
2545-ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการบริหาร   บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)   
2552-ปัจจบุนั  กรรมการ      บริษัทยอ่ยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
2558-ปัจจบุนั  กรรมการ      ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2557-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ และ    บมจ. คอมเซเวน่  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2556-ปัจจบุนั  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. แพนเอเซียฟตุแวร์  
2554-ปัจจบุนั  กรรมการ      บจก. อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย) 
2547-ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล 
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ชื่อ  นายวสนัต์ นฤนาทไพศาล 
สัญชาต ิ  ไทย 
อายุ  53 ปี 
วุฒกิารศึกษา ▪ บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยับรูพา 
  ▪ บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
การอบรม  จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

▪ หลกัสตูร Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 81/2009 
 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้   กรรมการ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   7 ปี  7 เดือน (ได้รับการแตง่ตัง้เมือ่วนัท่ี 25 กนัยายน 2552) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559  ▪ การประชมุคณะกรรมการบริษัท 11 /11 ครัง้  
      ▪ การประชมุคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครัง้ 
      ▪ การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบริหารความเสีย่ง 4/4 ครัง้ 
การถอืหุ้นในบริษัท     132,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 0.004   

(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
▪ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไมม่ี 
▪ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   1 บริษัท    
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไมม่ี / บริษัทยอ่ยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
 
ประสบการณ์การท างาน 
ปี   ต าแหน่ง      บริษัท 
2556-ปัจจบุนั  กรรมการ และรองกรรมการผู้อ านวยการ  บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 

สายงาน Strategic Property Investment 
2552-2555  กรรมการ และกรรมการผู้อ านวยการ   บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
   สายงานปฏิบตัิการ       
2548-ปัจจบุนั  กรรมการ      บริษัทยอ่ยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
2548-ปัจจบุนั  กรรมการ      บจก. แคปปิตอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 

บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 
4/2552  ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2552 (ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551) ซึ่งเป็น
เกณฑ์ที่เข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. มีรายละเอียด ดงันี ้

 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
คา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  
 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัใน
ห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท
หรือบริษัทยอ่ย 
 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 


