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ข้อมูลกรรมการบริษัททีบริษัทฯ เสนอชือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 

ชือ-นามสกุล นายสิทธิชยั  จนัทราวดี  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ 
 กรรมการบริหารความเสียง  
วนั/เดือนปีเกดิ 23  ตุลาคม  2493   
อายุ  64 ปี  
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 189/9 ซอยสะพานขวา แขวงบางซือ เขตบางซือ กรุงเทพฯ 10800 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต (ตน้ทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration, Fostering A Board and 

Management Team,  Directors Accreditation Program (DAP),  Director Certification 
Program (DCP),  Audit Committee Program (ACP), Board Performance Evaluation,  
Raising The Awareness of  Corporate Fraud in Thailand, Monitoring the Internal 
Audit Function (MIA),  Monitoring the Quality of  Finance Reporting  (MFR),  
Monitoring the System of  Internal Control and Risk Management  (MIR),  
Monitoring Fraud Risk Management  (MFM) , ISO 26000 (Social Responsibility) 

จํานวนปีทีเป็นกรรมการ  9 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2557 8/8  ครั ง 
ประสบการณ์การทํางาน  
 2539 - 2543 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีกลาง บมจ.ปูนซิเมนตไ์ทย 
 2544 - 2546 นายกสมาคม ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย   
 2543 - 2553 ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ บมจ.ปูนซิเมนตไ์ทย 
 2519 – ปัจจุบนั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน ไม่มี   
ตําแหน่งในกิจการอืนทีแข่งขัน/  
กิจการทีเกียวเนืองกบัธุรกิจของบริษัท ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
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ชือ-นามสกุล นายธวชัชยั   ช่องดารากุล   
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา และพิจารณา 
 ค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
 บริหารความเสียง 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 19  มิถุนายน 2504 
อายุ 53  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 35 ซอยร่มเกลา้ 6 ถนนร่มเกลา้ แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Acreditation  Program(DAP) 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ 1  ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 8/8 ครั ง 
ประสบการณ์การทํางาน 

2548 – ปัจจุบนั ผูเ้ชียวชาญในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และไกล่เกลียขอ้พิพาท 
2543 – ปัจจุบนั ทนายความอิสระ 

 -ทนายความว่าความคดีอาญา 
 -คดีเกียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 -คดีแพ่งทุนทรัพยสู์ง 
 -คดีทางธุรกิจทัวไป 

2543 – ปัจจุบนั สาํนกังานกฎหมาย ปุณยฤทธิ  กรุงเทพมหานคร 
 -ทนายความคดีอาญา และคดีแพ่ง 
2530 – 2543 บริษทั สํานกังานกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวนิ จาํกดั กรุงเทพมหานคร  -

ทนายความคดีอาญา และคดีแพ่ง   
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วันที 31 ธ.ค.2557 ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน ไม่มี 
ตําแหน่งในกิจการอืนทีแข่งขัน/  
กิจการทีเกียวเนืองกบัธุรกิจของบริษัท ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
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ชือ-นามสกุล นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา   
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 10  มกราคม  2515 
อายุ 42  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 22 ซ.พหลโยธิน 37  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท สถาบนับณัฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Certification Program (DCP) ,Directors Accreditation Program (DAP), 
 Audit Committee Program  (ACP) 
 จํานวนปีทีเป็นกรรมการ 14  ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 8/8 ครั ง 
ประสบการณ์การทํางาน 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย    
2549 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก.เพียวสัมมากรดีเวลลอปเมน้ท์ 
2552 - 2556 นายกสมาคม อสังหาริมทรัพยไ์ทย 
2543 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ธนาคมและการพฒันา 
2543 - 2553                               กรรมการ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วันที 31 ธ.ค.2557 813,333 หุ้น ร้อยละ 0.14 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  
 2551 - 15 ส.ค.55 กรรมการ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ 
 2547 - 6 ธ.ค.55 กรรมการ บมจ. SFG  
ตําแหน่งในกิจการอืนทีแข่งขัน/  
กิจการทีเกียวเนืองกบัธุรกิจของบริษัท ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
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