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ประวตัขิองกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอเลือกตั้งให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

 
 

1. นางไพจติร รัตนานนท์ 
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
อาย:ุ 66 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง:  กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 25 เมษายน 2548 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง: 16 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2564) 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564: 8/8 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2564: 28.660% (2,747,711,285 หุ้น) ถือหุ้น โดยตรงและโดยอ้อมผ่าน

บริษทั เคพีเค 1999 จ ากดั ท่ีนางไพจิตรถือหุน้อยูร้่อยละ 50.50 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: เป็นมารดา ของนายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการและประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และนางสาวภาวิตา ล้ีสกุล กรรมการและ
ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรม:  

สถาบัน หลกัสูตร 
วทิยาลยัการยติุธรรม สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยติุธรรรม 

หลกัสูตร ผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส) รุ่นท่ี 23/2561 

สถาบนัพระปกเกลา้ หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมภิบาลทางการแพทยส์ าหรับบริหารระดบัสูง 
รุ่นท่ี 6/2560 

สถาบนัวทิยาการพลงังาน หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 6/2558 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 142/2554 

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 15/2550 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 38/2548 

สถาบนัวทิยาการตลาดทุน หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 5/2550 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 48/2548 
 

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และนางสาวภาวิตา ล้ีสกุล กรรมการและ
ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั:  

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ 
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ 

 
TRC International Limited  
(ประเทศฮ่องกง) 

ลงทุน และเขา้ประมูลงานในโครงการต่าง ๆ 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เคพเีค 1999 จ ากดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 
  มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย หรือหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด 
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 2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ก าจร ตตยิกว ี 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา   
อาย:ุ 66 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง:  กรรมการอิสระ 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 29 เมษายน 2562 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง: 2 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2564) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2564:  

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

และสรรหา 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

8/8 4/4 2/2 2/2 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2564: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: วฒิุบตัรกมุารเวชศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาเอก) จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

การอบรม:  
สถาบัน หลกัสูตร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 35/2548 
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั:  

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
23 พ.ย. 2564 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   
13 พ.ย. 2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
29 เม.ย.  – 12 พ.ย. 62 กรรมการบริหารความเส่ียง 

29 เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   1 แห่ง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2560 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ   บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) “BJC” การผลิตและการจดัจ าหน่าย 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง 
ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2561-ปัจจุบนั  กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ สถาบนัเทคโนโลยจิีตรลดา สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ 
2558 - 2559 ปลดักระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานรัฐ 
2557 – 2561 กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ วทิยาลยัเทคโนโลยจิีตรลดา สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 

คุณสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา) 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าตามท่ีก าหนดไวใ้น

คุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทัฯ 
 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย 
 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการดว้ยกนั 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 
  มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย หรือหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด 
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3. นางสาวภาวติา ลีส้กลุ 
กรรมการ กรรมการบรรษทัภิบาล ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 
อาย:ุ 35 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง:  กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 8 สิงหาคม 2561 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง: 3 ปี 4 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2564) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2564:  
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

8/8 2/2 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2564: 0.184% (17,645,411 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร: 

- เป็นบุตรของนายสมยั ล้ีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
และนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ 

- นอ้งสาวของนายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ป ริญญาโท  International Economics and Finance, Keio University 

ประเทศญ่ี ปุ่น  และBrandeis International Business School ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

การอบรม:  
สถาบัน หลกัสูตร 

สถาบนัพระปกเกลา้ ประกาศนีบตัร ผูน้ ายคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นท่ี 9 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 151/2561 
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นท่ี 11/2559 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วฒิุบตัร “ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นท่ี 40 
วทิยาลยัการเมืองการปกครองสถาบนัพระปกเกลา้ ประกาศนียบตัรผูน้ ายคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นท่ี 9 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อบรมหลกัสูตรกลยทุธ์ดา้นความยัง่ยนืของธุรกิจ (SET) รุ่นท่ี 4 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย TLCA Executive Development Program รุ่นท่ี 16 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Young F.T.I. Elite รุ่นท่ี 3 
สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ มหาวทิยาลยั
ศรีปทุม 

ABC Talent: Grooming Rising Professionals 
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั:  

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ก.พ. 2565 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด  

2564 – ก.พ. 2565 รักษาการ ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด  
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบรรษทัภิบาล 

2559 - ก.พ. 2565 ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร  
2558 - 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 4 แห่ง 
ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
ก.ค. 64 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

พ.ย. 63 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั มหทั จ ากดั ผลิต จ าหน่าย ให้บริการดา้นการบริหาร
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันา
แพลตฟอร์ม 

ม.ค. 63 – ปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานต ารวจ 
(กต.ตร.) 

เขตพ้ืนท่ีสถานีต ารวจนครบาล
คนันายาว 

- 

มี.ค. 63 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดั ให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ
ควบคุม วิเคราะห์ ตลอดจนบริการจดัการ
และประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ่ 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั ลง ทุน ในโคร งก าร ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งกับ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 

คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 
 มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย หรือหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด 

 


