
  สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7 

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 64 จำก 75 

ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้แทนรับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

    นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ 
 

    อายุ 69  ปี 
    ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ 
       ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
       กรรมการตรวจสอบ 
       กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 

  

การศึกษา  
 ปรญิญาโท สาขานิติศาสตรม์หาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
 ปรญิญาตรี สาขานิติศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 เนตบิณัฑิต ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑิตยสภา 

    
การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน  
 -ไมมี่-  

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น  
 บรษิัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) กรรมการอิสระ  

      ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
      กรรมการตรวจสอบ 
      กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ประสบการณ ์  
 บรษิัท เงินทนุ แอ็ดวานซ ์จ ากดั (มหาชน)  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 บรษิัท ล็อกซเล่ย ์ไวรเ์ลส จ ากดั (มหาชน)  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช   รองอธิการบดี 

 องคก์ารตลาดเพ่ือเกษตรกร   กรรมการและผูอ้  านวยการ 
 การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย   ผูว้า่การ   

สัดส่วนการถอืหุ้น     -ไมมี่- 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไมมี่- 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ    26 กนัยายน 2549 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ    13 ปี 6 เดือน 



  สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7 

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 65 จำก 75 

การอบรม 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ 9/2548 
- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ 46/2547 

 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
- ปรญิญาบตัร หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน(ปรอ.) รุน่ท่ี 11  

 

คุณสมบัตติ้องห้าม      
 1. ไมมี่ประวตักิารกระท าผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยส์ินซึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ  
 2. ไมมี่ประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณา     

- มีสว่นไดเ้สียในวาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ 
- ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษท่ีแตกตา่งจากกรรมการทา่นอ่ืนๆ ในทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี  ้

ทีอ่ยู่  30/130 หมู ่12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต าบลไรข่ิง อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7 

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 66 จำก 75 

ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้แทนรับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

    ดร.ภัทรุตม ์ ทรรทรานนท ์
 

    อายุ 62  ปี 
    ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ 
       กรรมการตรวจสอบ 
       กรรมการบรหิารความเส่ียง 
       กรรมการบรรษัทภิบาล 

  

การศึกษา  
 ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (รฐัประศาสนศาสตร)์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปรญิญาโท สาขาวิศวกรรม (โยธา) Youngtown State University, Ohio, USA. 
 ปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรม (โยธา) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

    
การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน  

 บรษิัท ซีเค พาวเวอร ์จ  ากดั (มหาชน)  กรรมการอิสระ  
      กรรมการตรวจสอบ 
      กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น  
 บรษิัท ประปาปทมุธานี จ ากดั   กรรมการ  

      

ประสบการณ ์  
 ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร   ปลดักรุงเทพมหานคร 
 การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย  กรรมการ 
      

สัดส่วนการถอืหุ้น     -ไมมี่- 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไมมี่- 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ    12 ธนัวาคม 2561 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ    1 ปี 3 เดือน 
 
 
 



  สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7 

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 67 จำก 75 

การอบรม 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ 271/2562 
- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ 34/2562 
- หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน่ 18/2562 

คุณสมบัตติ้องห้าม      
 1. ไมมี่ประวตักิารกระท าผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยส์ินซึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ  
 2. ไมมี่ประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่จิารณา     

- มีสว่นไดเ้สียในวาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ 
- ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษท่ีแตกตา่งจากกรรมการทา่นอ่ืนๆ ในทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี  ้

ทีอ่ยู่  30/130 หมู่  12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


