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ประวัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
 
ชื่อ  นายอนพุงษ์ อศัวโภคิน 
สัญชาติ  ไทย 
อายุ  56 ปี 
วุฒกิารศึกษา ▪ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wayne State University  USA 

▪ วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (อตุสาหการ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
การอบรม  จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  ▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2004 

 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้   กรรมการ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   17 ปี (ได้รับแต่งตัง้เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2543) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560  ▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครัง้ 

▪ การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/13 ครัง้ 
▪ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้ 
 

การถอืหุ้นในบริษัท     670,047,561 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.30  (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

▪ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ไม่มี 
▪ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี / บริษัทร่วมทนุและบริษัทย่อย 
ในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 

 
ประสบการณ์การท างาน  
ปี   ต าแหน่ง      บริษัท 
2543-ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
2556-ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัทร่วมทนุระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี  
    (ไทยแลนด์) กบัมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป 
2537-ปัจจบุนั  กรรมการ   บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
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ชื่อ  นายพิเชษฐ วิภวศภุกร 
สัญชาติ  ไทย 
อายุ  61 ปี 
วุฒกิารศึกษา ▪ บริหารธุรกิจบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรม  จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2004 
  
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้   กรรมการ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   17 ปี (ได้รับแต่งตัง้เมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2543) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560  ▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครัง้ 

▪ การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครัง้ 
▪ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 ครัง้ 

 
การถอืหุ้นในบริษัท     113,982,879 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.62  (รวมหุ้นของคู่สมรส) 
      (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560)  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

▪ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ไม่มี 
▪ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไม่มี  

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี / บริษัทร่วมทนุและบริษัทย่อย 
ในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 

 
ประสบการณ์การท างาน  
ปี   ต าแหน่ง      บริษัท 
2543-ปัจจบุนั  กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
2556-ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัทร่วมทนุระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอพี  
    (ไทยแลนด์) กบัมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป 
2537-ปัจจบุนั  กรรมการ       บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
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ชื่อ  นายวิษณ ุสชุาติล า้พงศ์   
สัญชาติ  ไทย 
อายุ  56 ปี 
วุฒกิารศึกษา ▪ บญัชีมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  ▪ วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (โยธา)   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   
การอบรม  จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2010 
 

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้   กรรมการ  
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   7 ปี (ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2553) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560  ▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครัง้ 

▪ การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/13 ครัง้ 
▪ การประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและความเสีย่ง 4/4 ครัง้ 

 
การถอืหุ้นในบริษัท    ไม่มี (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 

▪ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ไม่มี 
▪ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย    ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี / บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
 
ประสบการณ์การท างาน  
ปี   ต าแหน่ง      บริษัท 
2553-ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
2548-ปัจจบุนั  กรรมการ       บริษัทย่อยในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
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ชื่อ  นายสมยศ สธีุรพรชยั   
สัญชาติ  ไทย 
อายุ  51 ปี 
วุฒกิารศึกษา ▪ นิติศาสตรมหาบัณฑิต University of New South Wales 
  ▪ นิติศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรม  จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   

▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015 
 
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้   กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   3 ปี (ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2558) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 
(ได้รบัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ   ▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครัง้ 
และคณะกรรมการสรรหาฯ เมือ่เดือนพฤษภาคม 2560)  ▪ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/4 ครัง้  

▪ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/2 ครัง้ 
 

การถอืหุ้นในบริษัท     2,200  คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
▪ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ไม่มี 
▪ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   2 บริษัท  
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี / บริษัทร่วมทนุในเครือ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) 
 
ประสบการณ์การท างาน 
ปี   ต าแหน่ง      บริษัท 
2560-ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ    บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)   
2558-ปัจจบุนั  กรรมการ      บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)   
2557-ปัจจบุนั  กรรมการ      บริษัทร่วมทนุระหว่างบริษัทในเครือ บมจ.  

เอพี (ไทยแลนด์) กบัมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป 
2553-ปัจจบุนั  กรรมการ      บจก. กรีนพาร์ทเนอร์ โฮลดิง้ 
2553-ปัจจบุนั  กรรมการ      บจก. วาย ูแอนด์ พาร์ทเนอร์ส 
 
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 
 
การมีสว่นได้เสียกบับริษัทใหญ่ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจบุนั 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา   
▪ กรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
▪ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น 
▪ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี 
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นิยามกรรมการอสิระ 
 

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

 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลักษณะ
ต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท 

 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหาร ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

 
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่

สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 
4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มี
นยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถงึการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

 



              ส่ิงท่ีส่งมาด้วย หมายเลข 6 
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 
9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

 


