
ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล คุณสมประสงค์  บุญยะชัย 
อายุ (ปี) 61 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตัง้ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  กรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนด- 

คา่ตอบแทน กรรมการสรรหาและก ากบัดกิูจการ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
วันเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ 28 มีนาคม 2537 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท 23 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -  
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลกัสตูร RCP; Role of the Chairman Program รุ่น 21/2552 

หลกัสตูร DCP: Director Certification Program รุ่น 65/2548 
หลกัสตูร DAP : Director Accreditation Program รุ่น 30/2547 

ประสบการณ์ท างาน 2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ กรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน  
กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

 2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ 
 2549 - ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. ไทยคม 
 2545 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง 
 ม.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บีอีซ ีเวิลด์ 
 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. โอสถสภา 
 2559 กรรมการอิสระ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท  
 2553 - 2558 รักษาการกรรมการผู้อ านวยการ บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ 
 2552 - 2554 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไทยคม 
 2547 - 2559 กรรมการ บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอ่ืน 

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แหง่ :   - บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ 
 - บมจ. ไทยคม 
 - บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 2 แหง่      - บจ. บจ. บีอีซ ีเวิลด์ 
               - บจ. โอสถสภา 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือ
เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจบริษัท อนัท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

- ไม่มี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559  คณะกรรมการ 8/9 ครัง้ 
  คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนด

คา่ตอบแทน 
4/5 ครัง้ 

  คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 6/6 ครัง้ 
  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 1/1 ครัง้ 
ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา - ไม่มี -  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ - ไม่มี -  

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแบบ 5



ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล คุณไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย 

อายุ (ปี) 62 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ                 

วันเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ 26 มีนาคม 2557 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท 3 ปี  

จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี - 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ North Texas State University สหรัฐอเมริกา 

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลกัสตูร RCP; Role of the Chairman Program รุ่น 16/2550 
หลกัสตูร DCP: Director Certification Program รุ่น 59/2548 

ประสบการณ์ท างาน 2558-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

 2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 

 2541-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. วีกรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ 

 2554-2555 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท. 

 2549- 2555 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอ่ืน 

  กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ – บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

  กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   1 แหง่ – บจ. วีกรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส ์

 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจบริษัท อนัท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559  คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 14/14 ครัง้ 

 คณะกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 6/6 ครัง้ 

 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 1/1 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา          -  ไม่มี -  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร                  - ไม่มี -  

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า                    - ไม่เป็น - 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวขิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)                                                                    - ไมเ่ป็น - 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ                        - ไม่มี - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ 
อายุ (ปี) 54 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตัง้ กรรมการ 
ต าแหน่งในปัจจุบัน กรรมการ กรรมการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน กรรมการบริหาร  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รักษาการหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยทุธ์ 
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

วันเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ 27 มิถนุายน 2557 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท 3 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0027% 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ หลกัสตูร DCP: Director Certification Program รุ่น 107/2552 
ประสบการณ์ท างาน 2557-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

รักษาการหวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการกลยุทุธ์ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม บมจ. แอดวานซ์  
อินโฟร์ เซอร์วิส  

 2555 -2557 หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2550-2555 รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2547-2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สว่นงานธุรกิจบริการสื่อสารไร้สาย บมจ. แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอ่ืน 

 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน   - ไม่มี - 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือ
เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจบริษัท อนัท่ีอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559  คณะกรรมการ         9/9 ครัง้ 
  คณะกรรมการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 5/6 ครัง้ 
  คณะกรรมการบริหาร 13/13 ครัง้ 
  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 1/1 ครัง้ 
ประวัตกิารท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา - ไม่มี -  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ - ไม่มี -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตัง้ใหม่ 

ชื่อ-สกุล                                           นายประสัณห์ เชือ้พานิช 
อายุ 65  ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 
จ านวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

(เกียรตนิิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประกาศนียบตัรขัน้สงูทางการสอบบญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP 119/2009) 
  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
2559 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน   
2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ ในคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ ามหาวทิยาลยัมหดิล 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทท่ีมีการวางแนวปฏิบตัิเพ่ือป้องกนั

การทจุริต 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ IFRS Advisory Council 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการท่ีปรึกษาด้านการก ากับดูแลกิจการและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิด้านบญัชี คณะกรรมการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวง

พาณิชย์ 
2557 – ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานบญัชี คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (คปภ.) 
2557 – ปัจจบุนั นายกสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิกองทนุประกนัวนิาศภยั กระทรวงการคลงั 
ประสบการณ์ท างานในอดีต    
2557 – 2558 อนกุรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ และประเดน็อ่ืนด้านเศรษฐกิจ      

สภาปฏิรูปแหง่ชาต ิ
2556 – 2558 กรรมการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2556 – 2558 กรรมการอิสระ บริษัท น ่าเฮงคอนกรีต (1992) จ ากดั 
2555 – 2558 นายกสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  

 



 

 

  

ประสบการณ์ท างานในอดีต  (ต่อ) 
2556 – 2557 

 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการ ASEAN CG Scorecard สมาคมส่งเสริมสาถบนั
กรรมการบริษัทไทย 

2554 – 2557 ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี ด้านการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 

2554 – 2557 อปุนายก สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
2551 – 2555 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส จ ากดั 
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