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ข้อมูลกรรมการอสิระเพือ่พจิารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
ช่ือ - สกุล ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ 
อายุ (ปี) 63 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  

 กรรมการอิสระ 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 25 กุมภาพนัธ์ 2559  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  
(ณ 30 เมษายน 2561) 

2 ปี 2 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Doctorate Degree in Public Law, Université de Paris X (Nanterre 
(mention trés bien) 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD)  

หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) ปี 
2557 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2560 โดยนับรวมการถือหุ้นของ
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 

1,336,000 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 
ปีทีผ่่านมา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ส่วนได้เสียในการวาระการประชุม  วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
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ช่ือ - สกุล ดร. สุนีย ์ศรไชยธนะสุข 
อายุ (ปี) 55 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 23 สิงหาคม 2559 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  
(ณ 30 เมษายน 2561) 

1 ปี 8 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขาการจดัการการส่ือสาร มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)  

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 18 
ปี 2551 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Monitoring  the Internal Audit Function 
(MIA) รุ่นท่ี 2 ปี 2551 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Monitoring the System of Internal Control 
and Risk Management (MIR) รุ่นท่ี 3 ปี 2551 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Improving the Quality of Financial 
Reporting (QFR) รุ่น 5 ปี 2550 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น
ท่ี 53 ปี 2558 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 5  
ปี 2558 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น
ท่ี 28 ปี 2557 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2560 โดยนับรวมการถือหุ้นของ
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 0 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 
ปีทีผ่่านมาา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ส่วนได้เสียในการวาระการประชุม  วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
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ช่ือ - สกุล นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 
อายุ (ปี) 67 
สัญชาติ ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 13 กนัยายน 2555 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
(ณ 30 เมษายน 2561) 

6 ปี 7 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
ประวตัิการอบรมหลกัสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)  

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Audit Committee Program  (ACP)  
รุ่นท่ี 37 ปี 2555 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Successful Formulation & Execution of 
Strategy Program (SFE) รุ่นท่ี 12 ปี 2555 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นท่ี 136 ปี 2553 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณวันที่ 30 
ธันวาคม 2560 โดยนับรวมการถือหุ้นของ
คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 0 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 
ปีทีผ่่านมาา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ส่วนได้เสียในการวาระการประชุม  วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 

 


