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ข้อมูลกรรมการบริษัททีเ่สนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 
ช่ือ-นามสกลุ นายธวชัชยั  ช่องดารากลุ  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 10 มกราคม 2557 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 19  มิถุนายน 2504 
อายุ 56  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 35 ซอยร่มเกลา้ 6 ถนนร่มเกลา้ แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ประวตักิารศึกษา นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (น.ม.) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Accreditation Program (DAP) 
การอบรมอ่ืนๆในปี 2560  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), Role of the Nomination and 

Governance Committee (RNG) 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 4 ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 7/7 คร้ัง(คณะกรรมการบริษทั) 
 5/5 คร้ัง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 4/4 คร้ัง (คณะกรรมการบริหารความเส่ียง) 
 1/1 คร้ัง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560 ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

- - - 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน 

2548 – ปัจจุบนั ผูเ้ช่ียวชาญในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
2543 – ปัจจุบนั ทนายความอิสระ 

 -ทนายความวา่ความคดีอาญา และคดีแพง่  
 -คดีเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 -คดีแพง่ทุนทรัพยสู์ง  
 -คดีทางธุรกิจทัว่ไป 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
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ข้อมูลกรรมการบริษัททีเ่สนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 
ช่ือ-นามสกลุ นายธวชัชยั  ช่องดารากลุ  
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา

ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 10 มกราคม 2557 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 19  มิถุนายน 2504 
อายุ 56  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 35 ซอยร่มเกลา้ 6 ถนนร่มเกลา้ แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ประวตักิารศึกษา นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (น.ม.) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Accreditation Program (DAP) 
การอบรมอ่ืนๆในปี 2560  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), Role of the Nomination and 

Governance Committee (RNG) 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 4 ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 7/7 คร้ัง(คณะกรรมการบริษทั) 
 5/5 คร้ัง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 4/4 คร้ัง (คณะกรรมการบริหารความเส่ียง) 
 1/1 คร้ัง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560 ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

- - - 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน 

2548 – ปัจจุบนั ผูเ้ช่ียวชาญในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
2543 – ปัจจุบนั ทนายความอิสระ 

 -ทนายความวา่ความคดีอาญา และคดีแพง่  
 -คดีเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 -คดีแพง่ทุนทรัพยสู์ง  
 -คดีทางธุรกิจทัว่ไป 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 

ข้อมูลกรรมการบริษัทที�เสนอชื�อ�ห้�ู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื�อ-นามสกลุ นางกณุฑลา  ศศะสมิต

ประเภทกรรมการ กรรมการ

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเสี�ยง

พิจารณาค่าตอบแทน

วนัที��ด้รับการแต่งตั�งเป� นกรรมการ 1 

วนั/เดอืนปีเกดิ 17 

อายุ  61

สัญชาต ิ ไทย

ที�อยู่ 94/55 

ประวตักิารศึกษา  ปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 ปริญญาโท

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP)

การอบรมอื�น��นปี 2560  ไม่มี

จาํนวนปีที�เป� นกรรมการ  1 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 7/7 

 5/5 

 4/4 

 1/1 

สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท  

ณ วนัที� 31 ธ.ค.2560 ไม่มี

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบัน�นกจิการอื�น 

บริษัทจดทะเบียน 

(จาํนวน) 

กจิการอื�น�

1 

ประสบการณ์การทาํงานอื�น  

2551 – 2558   เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

2559– 2541   บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั

2537 – 2541    - 

   

 -  

 -  

  -  

ตาํแหน่ง�นบริษัทจดทะเบียนอื�น  

 2552– ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 

ข้อมูลกรรมการบริษัทที�เสนอชื�อ�ห้�ู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 
นางกณุฑลา  ศศะสมิต 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, 

กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการสรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทน 

1 มิถุนายน 2559 

17 ตุลาคม 2500 

61 ปี 

ไทย 

94/55 หมู่บา้นฟลอร่าวลิล ์ถ.สุวนิทวงศ ์แขวงลาํผกัชี เขตหนองจอก กรุงเทพ 

ปริญญาตรี  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย (บญัชีบณัฑิต) 

ปริญญาโท UNIVERSITY OF ARIZONA (M.S. FINANCE) 

Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP)

ไม่มี 

1 ปี 

7/7 ครั� ง (คณะกรรมการบริษทั) 

5/5 ครั� ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 

4/4 ครั� ง (คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง) 

1/1 ครั� ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน) 

 

ไม่มี 

กจิการอื�น�(ที��ม่�ช่บริษัทจดทะเบียน) 

(จาํนวน) 

การดาํรงตาํแหน่ง�นกจิการที�แข่งขัน

เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท 

- - 

 

เลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญ 

บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั(มหาชน) 

  ผูจ้ดัการธุรกิจเครือบางจาก สาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบติังาน 

 ในเครือบริษทับางจากฯในตาํแหน่งดงัต่อไปนี�              

  รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทับางจากกรีนเนทจาํกดั  

  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษทับางจากกรีนไลนจ์าํกดั 

  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษทับางจากกรีนเนทจาํกดั                

 

กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั 

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที�ผา่นมา 

แขวงลาํผกัชี เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530 

 

Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) 

การดาํรงตาํแหน่ง�นกจิการที�แข่งขัน/

เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท (จาํนวน) 

ผูจ้ดัการธุรกิจเครือบางจาก สาํนกังานกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบติังาน 2 บริษทั  

 

  

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและบริหาร บริษทับางจากกรีนเนทจาํกดั                  

กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 


