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ขอมูลกรรมการอิสระท่ีเปนตวัแทนรับมอบฉันทะในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 89/2561 

  

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อ - นามสกุล รองศาสตราจารยประนอม โฆวินวิพัฒน 
ตําแหนง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 
สัญชาติ ไทย 
อายุ 76 ป 
ปที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท : ป 2542  เปนกรรมการตรวจสอบตั้งแต ป 2542 และเปนกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนตั้งแตป 2551 
คุณวุฒิ  ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต  Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 การปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่มพูนความรูดานวิชาการบัญชี Texas University at Austin ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 12/2001 
 หลักสูตร Role of Chairman (RCM) รุนที่ 10/2004 
 หลักสูตร Corporate Fraud Detection and Prevention 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 15/2006 
 หลกัสูตร What the Board Should Do in a Downturn Situation 
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management 
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุนที่ 11/2010 

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Audit Committee in a New Era of Governances” Harvard 
Business School  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด   
หลักทรัพยพ.ศ. 2535 (ฉบับแกไข) 

ส่ิงที่สงมาดวย 6 
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ตําแหนงงานอื่น บริษัทจดทะเบียน     มีจํานวน  1 แหง 
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อุตสาหกรรมผาเคลือบพลาสติกไทย 

อื่น ๆ    มีจํานวน  2 แหง 
 ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ประธานกรรมการบริหารกองทุนทําบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ประวัติการทํางาน/
ประสบการณ 

 อดีตกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางจากปโตรเลียม 
 อดีตกรรมการรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. 
 อดีตกรรมการประจําคณะพาณิชศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 อดีตกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การไฟฟานครหลวง 
 อดีตกรรมการทดสอบผูสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมม ี
การเขารวมประชุม ประจําป 2560 :  การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 7 ครั้ง เขาประชุม 6 ครั้ง 
                                                      การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 6 ครั้ง เขาประชุม 6 ครั้ง 
                                                      การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีจํานวน 1 ครั้ง เขาประชุม  
                                                      1 ครั้ง 
                                                      การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจํานวน 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครั้ง 
การถือหุนใน บมจ.บางกอกสหประกันภัย  :  ไมม ี
อื่น ๆ  ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน

ประจํา 
 ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (ผูสอบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย) 
 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ 

ที่อยู 148 ถนนเทศบาลรังสรรคเหนือ  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
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ช่ือ - นามสกุล นายสุนทร  กอนันทเกียรติ 
ตําแหนง กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  และ

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
สัญชาติ ไทย 
อายุ 61 ป 
ปที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท : ป 2535 เปนกรรมการตรวจสอบต้ังแตป 2542 และเปนกรรมการสรรหาฯ ต้ังแตป 2550 
คุณวุฒิ  บริหารธุรกิจจาก University of Detroit Michigan U.S.A.  

 ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 6/2003 
 หลักสูตร Finance for Non Finance Directors (FND) รุนที่ 12/2004 
 หลักสูตร Understanding the Fundamental of Finance Statements (UFS) รุนที่ 2/2006 
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุนที่ 11/2010 

ตําแหนงงานอ่ืน บริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี 
อื่น ๆ   -ไมม ี

ประวัติการทํางาน/
ประสบการณ 

 รองผูจัดการฝายการตลาด บริษัท กูดเวิลด อินเตอรเทรด จํากัด                            2555 – 2558       
 ผูจัดการ แผนกการตลาด บริษัท ซีแวลู จํากัด                                                      2542 – 2554          

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมม ี
การเขารวมประชุม ประจําป 2560 :  การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 7 ครั้ง เขาประชุม 6 ครั้ง 
                                                      การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 6 ครั้ง เขาประชุม 6 ครั้ง 
                                                      การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีจํานวน 1 ครั้ง เขาประชุม  
                                                      1 ครั้ง 
                                                      การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจํานวน 4 ครั้ง เขาประชุม 4 ครั้ง 
การถือหุนใน บมจ. บางกอกสหประกันภัย :  33,750 หุน คิดเปนรอยละ 0.11 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
อ่ืน  ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

 ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ 

ที่อยู 166 ซอยแมนศรี 2 ถนนบํารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานคร 
 

 

ส่ิงที่สงมาดวย 6 
 


