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รายนามและประวัตกิรรมการ 

ชื่อ-นามสกุล ศาสตราจารย์ ดร. คณุหญิง สชุาดา กีระนนัทน์ 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี 11 เดือน 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ   

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง 

สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 73 ปี  
ที่อยู่  เลขท่ี 8 ซอยประสาทสขุ ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท - เอก (สถิติ) Harvard  University , U.S.A 

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม -ไมม่-ี 
การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร 

ที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) ปี 2543  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 กรรมการบริษัท     5/5  ครัง้ 
กรรมการตรวจสอบ    4/4  ครัง้ 
กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง  4/4  ครัง้ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กจิการ  -ไมม่-ี 
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

มีนาคม 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
พฤษภาคม 2562 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท ดสุิตธานี จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
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เมษายน 2543 - พฤศจิกายน 2554 กรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 และกรรมการตรวจสอบ 
พฤศจิกายน 2554 - มีนาคม 2558 กรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เมษายน 2558 - มีนาคม 2561 รองประธานกรรมการ  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานคณะกรรมการอิสระ 
 ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบคุคล 

 และก าหนดอตัราคา่ตอบแทน 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

สิงหาคม 2544 - ปัจจบุนั ประธานคณะท างานด าเนินงาน ร้านภฟู้า  
2549 - ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ สภากาชาดไทย 
ตลุาคม 2558 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบคุคล สภากาชาดไทย 
กนัยายน 2558 – ปัจจบุนั กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 
  พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ  
  สยามบรมราชกมุารี 
กมุภาพนัธ์ 2555 -กมุภาพนัธ์ 2561 นายกสภามหาวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ฯลฯ 

ขอ้มูล ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 
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รายนามและประวัตกิรรมการ 

ชื่อ-นามสกุล ศาสตราจารย์พิเศษ เรวตั ฉ ่าเฉลิม 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี 9 เดือน 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 75 ปี  
ที่อยู่  เลขท่ี 199 ซอยประดิพทัธ์ 6 ถนนประดิพทัธ์ แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา  นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

เนติบณัฑิตไทย เนติบณัฑิตยสภา 
นิติศาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาบตัร วิทยาลยัการป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครัฐร่วมเอกชน 
รุ่นท่ี 1 (วปอ. 1) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม -ไมม่-ี 
การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร 

ที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 26/2004  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 กรรมการบริษัท    5/5  ครัง้ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กจิการ  -ไมม่-ี 
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

28 กนัยายน 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท ลอ็กซเลย์่ จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ บริษัท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2553-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ชิโน-ไทย เอน็จิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 

ธุรกิจก่อสร้าง จ ากดั (มหาชน) 
2547-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) 
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2551-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2553-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 
ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2528-ปัจจบุนั ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2540-ปัจจบุนั ศาสตราจารย์พิเศษ ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 
2547-ปัจจบุนั ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
2541-ปัจจบุนั ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 
2547-ปัจจบุนั ผู้บรรยายหลกัสตูรกิจการยตุิธรรม  กระทรวงยตุิธรรม 
2542-ปัจจบุนั ผู้บรรยายกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
2547-ปัจจบุนั ผู้บรรยายวิทยาลยัการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 
2537-ปัจจบุนั ผู้บรรยายพิเศษส านกังานอยัการสงูสดุ ส านกังานอยัการสงูสดุ 
2547-ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ กระทรวงสาธารณสขุ 
2547-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
2547-ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย 
2540-ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎีกา ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
2540-ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
2562-ปัจจบุนั ประธานกรรมการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
2547-2560 กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานอาหารและเกษตรแห่งชาติ 
2542-ปัจจบุนั กรรมการคณะกรรมการจดัการทรัพย์สิน  สภากาชาดไทย 
2542-ปัจจบุนั กรรมการศนูย์รับบริจาคอวยัวะ   สภากาชาดไทย 
2542-ปัจจบุนั ประธานฝ่ายกฎหมาย   สภากาชาดไทย 
 ศนูย์รับบริจาคอวยัวะ 
ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายเพ่ือน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

ฯลฯ 
ขอ้มูล ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 
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รายนามและประวัตกิรรมการ 

ชื่อ-นามสกุล นายศกัด์ิชยั ธนบญุชยั 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี 9 เดือน  
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 63 ปี  
ที่อยู่  408/71 พหลโยธินเพลส ชัน้ 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท 
  กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรสงัคมศาสตร์ประยกุต์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาบริหาร จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
2552 วฒิุบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้า และการพาณิชย์ 
สถาบนัวิทยาการการค้า (TEPCoT) รุ่นท่ี 2 
2552 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
รุ่นท่ี 9 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม -ไมม่-ี 
การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร 

ที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ 2547 หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 12/2004 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 กรรมการบริษัท    5/5  ครัง้ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กจิการ  -ไมม่-ี 
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ศิครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา MILLCON STEEL PLC. 
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ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ท่ีปรึกษา  สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม 
กรรมการ   มลูนิธิมีชยั-คณุหญิงอมัพร ฤชพุนัธ์ 
กรรมการกลาง   มลูนิธิรามาธิบดีฯ 
กรรมการ    มลูนิธิสวนประวตัิศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสลูานนท์ 
ประธานกรรมการบริหาร  S.A.S. WEAVING CO.,LTD. 
ประธาน    S.A.S. WEAVING CO.,LTD. 

2550 – 2557 กรรมการบริหาร   สถาบนัพระปกเกล้า 
 กรรมการ MILLCON STEEL PLC. 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท S.A.S. CTAMAD CO.,LTD. 
 โรงแรมเมเลียฮานอย สาธารณรัฐสงัคมนิยม 

 เวียดนาม 
ด้านการเมือง 
2539 - ปัจจบุนั เลขาธิการ   ชมรมสมาชิกวฒิุสภา 39-43  

    และนายทะเบียน 39-51 
2549 – ปัจจบุนั เลขาธิการ   ชมรมสมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 
2557 - 2562 สมาชิกสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ  สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 
2557 - 2562 ประธานกรรมาธิการสวสัดิการ  สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 
2557 - 2562 ประธานกลุม่มิตรภาพรัฐสภาไทย-เวียดนาม  
2557 - 2562 กรรมาธิการพาณิชย์อตุสาหกรรมและแรงงาน  
2557 - 2562 กรรมาธิการวิทยาศาสตร์ สื่อสารมวลชน สารสนเทศและเทคโนโลยี  
2560 - 2562 รองประธานกลุม่มิตรภาพรัฐสภาไทย - จีน  
ปัจจบุนั สภาวฒิุสภา 62 
 

ฯลฯ 
ขอ้มูล ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 
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รายนามและประวัตกิรรมการ 

ชื่อ-นามสกุล นางต้องใจ ธนะชานนัท์ 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 52 ปี  
ที่อยู่  เลขท่ี 9 ซอยพฒันเวศม์ 3 ถนนสขุมุวิท 71 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
  กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา Masters of Management (MBA) สาขาการเงินและธุรกิจระหวา่งประเทศ  

Kellogg Graduate School of Management, มหาวิทยาลยั Northwester, สหรัฐอเมริกา 
Bachelor of Arts (Magna Cum Laude) สาขาเศรษฐศาสตร์และเอเซีย 
ตะวนัออกศกึษา มหาวิทยาลยั Princeton, สหรัฐอเมริกา 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม -ไมม่-ี 
การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร 

ที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 กรรมการบริษัท    5/5  ครัง้ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กจิการ -ไมม่ี- 
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไมม่-ี 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามคัคี (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) ประเทศไทย จ ากดั 

2557 - 2559 วิทยากร  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2557 - ปัจจบุนั Senior Advisor   
บจก. เดอะ บอสตนั คอนซลัติง้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 

ฯลฯ 
ขอ้มูล ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 
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รายนามและประวัตกิรรมการ 

ชื่อ-นามสกุล นายเลสเตอร์ ตนั เตก็ ชวน 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 11 เดือน 
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง, กรรมการบริหาร 

และกรรมการผู้จดัการ 
สัญชาต ิ สิงคโปร์ 
อายุ 53 ปี  
ที่อยู่  48 Dorset Road, #25-109, Singapore 21004 
วุฒกิารศึกษา  MSc in Marketing from City University of New York, New York, USA 

BA in Political Science and Economics from Willamette University, 
Oregon, USA 
Heineken Leadership Campus, INSEAD, Fontainebleau, France 
Heineken Leadership Campus, Harvard University, Boston, USA 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม -ไมม่-ี 
การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร 

ที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรกรรมการ -ไมม่-ี 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 กรรมการบริษัท  5/5 ครัง้ 
 กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง   4/4 ครัง้ 
 กรรมการบริหาร    12/12  ครัง้ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กจิการ  -ไมม่-ี 
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  -ไมม่-ี 
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ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

พฤศจิกายน 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บริษัท ช้างอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

กมุภาพนัธ์ 2560 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้บริหารสงูสดุ สายธุรกิจเคร่ืองดืม่ไมม่ีแอกอฮอลล์ (ประเทศไทย)  

พฤษภาคม 2561 – ปัจจบุนั 

พฤษภาคม 2561 – ปัจจบุนั 

พฤษภาคม 2561 - ปัจจบุนั 

กรรมการ  บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

กรรมการ  บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

กรรมการ  บริษัท โฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จ ากดั   

พฤศจิกายน 2559 – ปัจจบุนั 

 

พฤศจิกายน 2559 – ปัจจบุนั 

รองกรรมการผู้อ านวยการ กลุม่ธุรกิจเคร่ืองดื่มไมม่ีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเตด็ 

รองกรรมการผู้อ านวยการ สายปฏิบตัิการ  บริษัท ไทยดริง้ค์ จ ากดั 

มกราคม 2557 – ตลุาคม 2559 Managing Director  APB Alliance Brewery Company Limited  
 (based in Myanmar) 
 

มกราคม 2550 – ธนัวาคม 2556 Managing Director Mongolian Beverages Company LLC  
 (based in Mongolia) 

  

ฯลฯ 
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