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ข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้ผู้ถอืหุน้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน 

ชื่อ  ดร.สนุีย ์ศรไชยธนะสขุ 

อาย ุ  60 ปี 
ที่อยู ่  819/8 ซอยปรยิานนท ์1 ถนนสาธุประดิษฐ์ 57 บางโพงพาง  ยานนาวา กรุงเทพฯ                                    
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ  
ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการอิสระและ 
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

วุฒกิารศึกษา ปรญิญาตร ี:  สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ประกาศนียบตัร: ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและมีสทิธิประกอบวิชาชีพ เลขที่ 3733 
   ปรญิญาโท :  สาขาวชิาธุรกิจอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ปรญิญาเอก: สาขาการจดัการการสือ่สาร หลกัสตูรการจดัการดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสวนดสุติ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  7 ปี (รบัต าแหนง่เมื่อวนัท่ี 10 มิถนุายน 2558) 
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564 การประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 6/6 

     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 11/11 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท    ไมม่ี (รอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าให้เกิด   ไมม่ี 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่และประสบการณท์ างาน 5 ปี ยอ้นหลัง 

ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยจ านวน 3 บริษัท) 
มิ.ย. 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ 
บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 
ผลิตและจ าหน่ายปนูซีเมนตแ์ละวสัดกุ่อสรา้ง 

เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั         กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)/ทรพัยากร 
พลงังานและสาธารณปูโภค 

2559 – ปัจจบุนั                  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 

บรษิัท นามยง เทอรม์ินลั จ ากดั (มหาชน)/ใหบ้รกิารทา่
เทียบเรือเพ่ือการส่งออก น าเขา้รถยนต ์และสินคา้ทั่วไป 

2547 – ปัจจบุนั                  กรรมการและกรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท เอ็นเอฟซี จ  ากดั (มหาชน)/ ผลิตปุ๋ ยเคมี 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 2 บริษัท) 
2558 – ปัจจบุนั                 กรรมการ บรษิัท ซีพีเอ แอสโซซเิอทส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั/บญัชีและ

การตรวจสอบบญัชี 
มี.ค. 2556 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษิัท เอเอ็มซีเมดคิอลเซน็เตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั/

จ าหน่ายเครื่องมืออปุกรณท์างการแพทย ์
ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบการพจิารณา 
ส่วนไดเ้สียในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท / บรษิัทย่อย / บรษิัทร่วม หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน เป็นพนกังาน หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ ไม่เป็น 
- มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ ไม่มี 

* ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระการประชุมทีเ่สนอในการประชุมคร้ังนี้ 
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ชือ่                   นายชรนิทร ์สจัจญาณ            
อาย ุ  56 ปี 

ที่อยู ่  134/212 ซอยสขุมุวิท 55  (ทองหลอ่) ถนนสขุมุวิท คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ                  
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ  

   ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

วุฒกิารศึกษา ปรญิญาตร:ี  นิติศาสตรบณัฑติ (เกียรตินยิม) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประกาศนียบตัร: ประกาศนียบตัรกฎหมายธุรกิจมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาโท:  -    หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (ส าหรบัผูบ้รหิาร) สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจ 
      ศศินทร ์แหง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- นิติศาสตรมหาบณัฑติ (นกัเรยีนทนุในโครงการ Fulbright 
Scholarship) มหาวิทยาลยัคอรเ์นล สหรฐัอเมรกิา 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  6 ปี 11 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2559) 
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564  การประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 6/6 

     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 11/11 
     การประชมุคณะกรรมการธรรมาภิบาล จ านวน 2/2 
สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษัิท      ไมม่ี (รอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณท์ างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันไม่มีการด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย) 
มี.ค. 2564 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน)/ ผลิตและ

จ าหน่ายปนูซีเมนตแ์ละวสัดกุ่อสรา้ง เม.ย. 2563 – ปัจจุบนั         กรรมการธรรมาภิบาล 
เม.ย. 2559 - ปัจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561 กรรมการธรรมภิบาลและความเส่ียง  

บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 3 บริษัท) 
2563 – ปัจจบุนั                  กรรมการ บรษิัท ท่ีแหง่นี ้จ  ากดั/ ธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์
2563 – ปัจจบุนั                  กรรมการ บรษิัท คราฟตแ์บรนดช์ิฟ จ ากดั/ บริการออกแบบแบรนด์

สินคา้ 
2554 - ปัจจุบนั หุน้ส่วนผูจ้ดัการ บรษิัท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั/ บรกิารทาง

กฎหมาย  
ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบการพจิารณา 
ส่วนไดเ้สียในลกัษณะตอ่ไปนีก้บับริษัท / บรษิัทย่อย / บรษิัทร่วม หรือนิตบิคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน เป็นพนกังาน หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ ไม่เป็น 
- มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ ไม่มี 

* ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระการประชุมทีเ่สนอในการประชุมคร้ังนี้ 
** เป็นกรรมการทีค่รบวาระและคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ 
 


