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ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน 

ชื่อ   ดร.สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ 

อาย ุ   59 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการอิสระ  
ที่เสนอแต่งตัง้             
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการอิสระและ 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี :  สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประกาศนียบตัร: ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและมีสทิธิประกอบวิชาชีพ เลขที่ 3733 
   ปริญญาโท :  สาขาวชิาธุรกิจอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ปริญญาเอก: สาขาการจดัการการสือ่สาร หลกัสตูรการจดัการดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสวนดสุติ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  6 ปี (รับต าแหนง่เมื่อวนัท่ี 10 มิถนุายน 2558) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563  การประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 9/9 

     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 11/11 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท    ไมม่ี (ร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด   ไมม่ี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยจ านวน 2 บริษัท) 
มิ.ย. 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 
บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 
ผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 

เม.ย. 2561 – ปัจจบุนั         กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)/ทรัพยากร 
พลงังานและสาธารณปูโภค 

2559 – ปัจจบุนั                  ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
 

บริษัท นามยง เทอร์มินลั จ ากดั (มหาชน)/ให้บริการ
ทา่เทียบเรือเพื่อการสง่ออก น าเข้ารถยนต์ และ
สนิค้าทัว่ไป 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 2 บริษัท) 
2558 – ปัจจบุนั                 กรรมการ บริษัท ซีพีเอ แอสโซซเิอทส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั/บญัชี

และการตรวจสอบบญัชี 
มี.ค. 2556 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั/จ าหนา่ยเคร่ืองมืออปุกรณ์ทางการแพทย์ 
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพจิารณา 
สว่นได้เสยีในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 
ปีที่ผา่นมา 

- เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน เป็นพนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไมเ่ป็น 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 

* ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้
** เป็นกรรมการที่ครบวาระและคณะกรรมการเสนอให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ 
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ชื่อ                              นายชรินทร์ สจัจญาณ            
อาย ุ   55 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี:  นิติศาสตรบณัฑติ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประกาศนียบตัร: ประกาศนียบตัรกฎหมายธุรกิจมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท:  -    หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ส าหรับผู้บริหาร) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 

      ศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- นิติศาสตรมหาบณัฑติ (นกัเรียนทนุในโครงการ Fulbright Scholarship) 
มหาวิทยาลยัคอร์เนล สหรัฐอเมริกา 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  5 ปี 11 เดือน (ได้รับการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2559) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563  การประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 8/9 

     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 11/11 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท      ไมม่ี (ร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันไม่มกีารด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย) 
เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั         กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)/ 

ผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง เม.ย. 2559 - ปัจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561 กรรมการธรรมภิบาลและความเสีย่ง 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 3 บริษัท) 
2563 – ปัจจบุนั                  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ที่แหง่นี ้จ ากดั/ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
2563 – ปัจจบุนั                  กรรมการผู้จดัการ บริษัท คราฟต์แบรนด์ชิฟ จ ากดั/ บริการ

ออกแบบแบรนด์สนิค้า 
2554 - ปัจจบุนั หุ้นสว่นผู้จดัการ บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั/ 

บริการทางกฎหมาย  
 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพจิารณา 
สว่นได้เสยีในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 
ปีที่ผา่นมา 

- เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน เป็นพนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไมเ่ป็น 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ ไมม่ี 

* ไม่มส่ีวนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้
  




