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ประวัติกรรมการที-ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั;ง 
เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ-ง 

 
ชื-อ-นามสกลุ นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี<ยง,  
 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

วนัที-ได้รับการแต่งตั;งเป็นกรรมการ 17 กมุภาพนัธ์ 2548 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 23  มกราคม  2492 
อายุ 67  ปี  
สัญชาติ ไทย 
ที-อยู่ 157/13  ถนนราชวิถี   แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300 
ประวตัิการศึกษา B.A (Fine and Applied Art) Northeastern  University 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) , Director Certification Program (DCP) 
การอบรมอื-นๆในปี 2559  ไมมี่ 
จาํนวนปีที-เป็นกรรมการ 12 ปี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 5/8 ครัS ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 4/4 ครัS ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน) 
 5/6 ครัS ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 3/4 ครัS ง (คณะกรรมการบริหารความเสี<ยง) 
ประสบการณ์การทาํงาน   
 2535 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จาํกดั 
 2552 - 2556 กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษทั A. Host จาํกดั 
 2549 - 2552 กรรมการ บริษทั ดรากอ้น วนั จาํกดั (มหาชน) 

2544 - 2548 ผูจ้ดัการลกูคา้สมัพนัธ์ ฝ่ายประสานงานและการตลาด บริษทั ซิเมนตไ์ทยการตลาด 
จาํกดั 

2535 - 2544 ผูจ้ดัการส่วนบริการตลาด ฝ่ายผูแ้ทนจาํหน่าย บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)
  
สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท  
 ณ วนัที- 31 ธ.ค.59 200,000 หุน้ ร้อยละ 0.034 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื-น ไม่มี 
ตําแหน่งในกจิการอื-นที-แข่งขัน/  
กจิการที-เกี-ยวเนื-องกบัธุรกจิของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที<ผา่นมา 
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ประวัติกรรมการที-ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั;ง 
เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ-ง 
 
ชื-อ-นามสกลุ นายธวชัชยั  ช่องดารากุล   
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี"ยง และกรรมการตรวจสอบ 

วนัที-ได้รับการแต่งตั;งเป็นกรรมการ 10 มกราคม 2557 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 19  มิถนุายน 2504 
อายุ 55  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ที-อยู่ 35 ซอยร่มเกลา้ 6 ถนนร่มเกลา้ แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ประวตัิการศึกษา นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Acreditation  Program(DAP) 
การอบรมอื-นๆในปี 2559  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), Role of the Nomination and 

Governance Committee (RNG) 
จาํนวนปีที-เป็นกรรมการ 3 ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 8/8 ครัV ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 6/6 ครัV ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 4/4 ครัV ง (คณะกรรมการบริหารความเสี"ยง) 
 4/4 ครัV ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน) 
ประสบการณ์การทาํงาน 

2548 – ปัจจุบนั ผูเ้ชี"ยวชาญในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และไกลเ่กลี"ยขอ้พิพาท 
2543 – ปัจจุบนั ทนายความอิสระ 

 -ทนายความวา่ความคดีอาญา   -คดีเกี"ยวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 -คดีแพ่งทุนทรัพยสู์ง -คดีทางธุรกิจทั"วไป 

2543 – ปัจจุบนั สาํนกังานกฎหมาย ปุณยฤทธิb  กรุงเทพมหานคร 
 -ทนายความคดีอาญา และคดีแพ่ง 

สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท  
ณ วนัที- 31 ธ.ค.2559 ไมมี่ 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื-น ไม่มี 
ตําแหน่งในกจิการอื-นที-แข่งขัน/  
กจิการที-เกี-ยวเนื-องกบัธุรกจิของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที"ผา่นมา 
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ประวัติกรรมการที-ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั;ง 
เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ-ง 
 
ชื-อ-นามสกลุ นางกณุฑลา  ศศะสมิต 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งปัจจบัุน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี:ยง, 
 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
วนัที-ได้รับการแต่งตั;งเป็นกรรมการ 1 มิถนุายน 2559 
วนั/เดือนปีเกดิ 17 ตุลาคม 2500 
อายุ  60 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ที-อยู่ 94/55 หมู่บา้นฟลอร่าวิลล ์ถ.สุวนิทวงค ์แขวงลาํผกัชี เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530 
ประวตัิการศึกษา  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (บญัชีบณัฑิต)  
 ปริญญาโท UNIVERSITY OF ARIZONA (M.S. FINANCE) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) 
การอบรมอื-นๆในปี 2559  ไมมี่ 
จาํนวนปีที-เป็นกรรมการ  - ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2559 4/4 ครัZ ง (คณะกรรมการบริษทั) / 4/4 ครัZ ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 1/1 ครัZ ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน) 
 2/2 ครัZ ง (คณะกรรมการบริหารความเสี:ยง) 
ประสบการณ์การทาํงาน  

2551 – 2558                เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   ศาลรัฐธรรมนูญ                                                                 
2529 – 2541       บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
2537 – 2541               ผูจ้ดัการธุรกิจเครือบางจาก  สาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบติังาน 2 บริษทั  
                                                             ในเครือบริษทับางจากฯในตาํแหน่งดงัต่อไปนีZ              
2541 – 2541    -  รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บางจากกรีนเนทจาํกดั   
2538 – 2540  -  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษทับางจากกรีนไลนจ์าํกดั     
2537 – 2540     -  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษทับางจากกรีนเนท จาํกดั                                    

สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท  
ณ วนัที- 31 ธ.ค.2559 ไมมี่ 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื-น   
 2548 – 2551                         กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  บริษทั ดี อี  แคปปิตอล จาํกดั  (มหาชน) 
         2552 - ปัจจุบนั                             กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกจิการอื-นที-แข่งขัน/  
กจิการที-เกี-ยวเนื-องกบัธุรกจิของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที:ผา่นมา 




