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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่3 

 

ประวตัิของกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอเลือกตั้งให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

1. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์  (อาย ุ63 ปี)  
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหาและกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง:   กรรมการอิสระ 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 21 มิถุนายน 2562 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:    1 ปี 6 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2563) 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563: 

คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

7/7 4/4 2/2 3/3 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563:  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี  
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรม:   
สถาบนั หลกัสูตร 

สถาบนัพระปกเกลา้ และแพทยสภา ประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์ าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
(ปธพ.) รุ่นท่ี 9/2563 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP) 32/2562 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 204/2558 
- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 21/2557 
- Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นท่ี 1/2557 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 111/2557 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 4/2552 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 25 ปี 2560 
Governance Matters Australia The Board's Role in Strategic Formulation 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
ต าแหน่งในบริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

21 มิ.ย. 62 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

12 พ.ย. 62 – 25 พ.ย. 63   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
     บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) “MCOT” 

 2558 – 2561    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/ สายงานบญัชีและการเงิน       
      บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
 2558 – 2561    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
      บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: จ านวน 4 แห่ง 
29 ม.ค. 64-ปัจจุบนั  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
   บริษทั ไทยแลนดพ์ริวเิลจ คาร์ด จ ากดั 
23 ก.พ. 63- ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   องคก์ารสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์
2561 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษทั ไทยยเูน่ียนฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน)  
2561 - ปัจจุบนั  กรรมการ 

องคก์ารสะพานปลา 
 2559 – 2561  กรรมการ 

บริษทั ไออาร์พีซี พีซีซี จ ากดั 
 2558-2561  กรรมการ 
    บริษทั น ้ ามนั ไออาร์พีซี จ ากดั 
    กรรมการ 

บริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล จ ากดั 

การด ารงต าแหน่ง ในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ:  ไม่มี 

คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา) 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ าตามท่ี

ก าหนดไวใ้นคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทัฯ 
 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย 
 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 
  มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย หรือหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด 
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2. นางพจนีย์ เผ่าสวสัดิ์  (อาย ุ60 ปี) 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และสรรหา กรรมการบรรษทัภิบาล กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร  

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง:             กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:    9 สิงหาคม 2550 

          จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:  13 ปี 4 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2563) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563: 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหาร 

7/7 2/2 2/2 3/3 16/17 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2563:    ไม่มี  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การอบรม:    
สถาบัน หลกัสูตร 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

งานสมัมนาเผยแพร่ผลการศึกษาขอ้มูลรายการบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีเสนอให้
บริษทัจดทะเบียนปรับปรุงแกไ้ขงบการเงิน ส าหรับการตรวจสอบงบการ
เงินงวดปี 2561 

สถาบนัพลงังานเพื่ออุตสาหกรรม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สมัมนาวชิาการประจ าปี Energy Symposium 2559 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นท่ี 4/2557 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 151/2554 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 9/2552 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 64/2550 

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั การบริหารความเส่ียงองคก์ร รุ่นท่ี 3/2557 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - การขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมไทยเขา้สู่ยคุ Thailand 4.0 
- ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์ โรงก าจดัขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม ณ ศูนยก์ าจดัมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร         

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

2558 - ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด  
2556 - ปัจจุบนั  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเส่ียง 
2555 - ปัจจุบนั  กรรมการบรรษทัภิบาล 
2550 - ปัจจุบนั  กรรมการ  
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  
2556 – 31 พ.ค. 63  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: จ านวน 7 แห่ง 
2560 - ปัจจุบนั   กรรมการ  

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั  
2560 - ปัจจุบนั   กรรมการ  

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั  
2559 - ปัจจุบนั   กรรมการ  

บริษทั  อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)  
2558 - ปัจจุบนั   กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด  

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 
2554 - ปัจจุบนั   กรรมการ  

TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
    กรรมการ  

TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
2549 - ปัจจุบนั   กรรมการ  

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั  

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 
  มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย หรือหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด 

 
 


