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เอกสารหมายเลข  4 
ข้อมูลบุคคลทไีด้ร ับการเสนอชอืให ้แต่งตังเข ้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบร ิษัท  

ชอื  – นามสกุล นายชอง โท  

อายุ 52 

ประเภทกรรมการ  กรรมการการลงทนุ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการ   ปี 

การศึกษา ปรญิญาโท สาขาการจดัการ Massachusetts Institute of Technology สหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ีสาขาปรชัญา รฐัศาสตรแ์ละเศรษฐศาสตร ์Oxford University สหราชอาณาจกัร 

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ  

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ 54/2006 สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประสบการณก์ารทาํงาน  2554 – ปัจจบุนั รองผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
2544 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
2548 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บรษัิทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั ทีปรกึษาอาวโุส บรษัิท มอรแ์กน สแตนเลย่ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ /ผู้บร ิหารใน
กิจการอ ืน 

 

ตาํแหนง่ในบรษัิทจด
ทะเบียนอืน 

- รองผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหนง่ในบรษัิทอืนที
ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน 

- ประธานคณะกรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บรษัิทหลกัทรพัย ์บวั
หลวง จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
บางกอกแคปปิตอล จาํกดั 

- ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษัิท ปนูซีเมนตเ์อเซีย จาํกดั 
(มหาชน) 

- กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ แบงคอค แบงค ์(ไชน่า) โค ลมิิเตด็ 
- กรรมการอิสระ เอเซีย แลนดม์ารค์ (ยเูอส) ฟัน ลมิิเตด็ 

- กรรมการอิสระ เอเซีย แลนดม์ารค์ ฟัน ลมิิเตด็ 

- กรรมการอิสระ เอเซีย แลนดม์ารค์ มาสเตอร ์ฟัน ลมิิเตด็ 
- กรรมการอิสระ เอน็เอสอาร ์เอสอีเอ ฟัน ลมิิเต็ด 

ตาํแหน่งในกิจการอ ืนท ี
อาจทาํใหเ้กิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบร ิษัท  

ไมมี่ 
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การถอืหุน้ในบร ิษัท จาํนวน 2,105,150 หุน้ คิดเป็น 0.2884% ของหุน้ทีมีสทิธิออกเสียงทงัหมด 
(สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 รวมหุน้บรุมิสทิธิและหุน้สามญั และรวมการถือ
หุน้ของคูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดอีาญาทเีกียวกับทรัพย ์
ซ ึงได้ทาํโดยทุจร ิต 

ไมมี่ 

การเข ้าร ่วมประชุม คณะกรรมการบรษัิท (3/4) 
คณะกรรมการการลงทนุ (3/3) 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน (2/2) 
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เอกสารหมายเลข  4 
ชอื  – นามสกุล นายเบอรน์ารด์ ชาญวุฒ ิชาน  

อายุ  ปี 

ประเภทกรรมการ  กรรมการ 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการ   ปี 

การศึกษา ศิลปะศาสตรบ์ณัฑิต Pomona College แคลฟิอรเ์นียร ์สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ  

- 

ประสบการณก์ารทาํงาน  ประธานบรษัิท Asia Financial Holdings Ltd. 
ประธานบรษัิท Asia Insurance Co. Ltd. 
ทีปรกึษา Bangkok Bank (China) Company Limited 

การดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ /ผู้บร ิหารใน
กิจการอ ืน 

 

ตาํแหนง่ในบรษัิทจด
ทะเบียนอืน 

ไมมี่ 

ตาํแหนง่ในบรษัิทอืนที
ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน 

กรรมการ บรษัิท บาํรุงราษฎรอ์ินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั 
กรรมการ บรษัิท ซี.อาร.์ โฮลดิง จาํกดั 
กรรมการ บรษัิท ระบิล โฮลดิง จาํกดั 
กรรมการ บรษัิท วฒันโสภณพนิช จาํกดั 

ตาํแหน่งในกิจการอ ืนท ี
อาจทาํใหเ้กิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบร ิษัท  

ไมมี่ 

การถอืหุน้ในบร ิษัท ไมมี่ (สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 รวมหุน้บรุมิสทิธิและหุน้สามญั และรวมการ
ถือหุน้ของคูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดอีาญาทเีกียวกับทรัพย ์
ซ ึงได้ทาํโดยทุจร ิต 

ไมมี่ 

การเข ้าร ่วมประชุม คณะกรรมการบรษัิท (3/4) 
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เอกสารหมายเลข  4 
ชอื  – นามสกุล นายอานนท ์วงัวส ุ

อายุ 66 ปี 

ประเภทกรรมการ  - 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการ  - 

การศึกษา นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ  

- 

ประสบการณก์ารทาํงาน  2563 – ปัจจบุนั ทีปรกึษา บรษัิท กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
2555 – 2562 ผูช้่วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บรษัิท กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ /ผู้บร ิหารใน
กิจการอ ืน 

 

ตาํแหนง่ในบรษัิทจด
ทะเบียนอืน 

ไมมี่ 

ตาํแหนง่ในบรษัิทอืนที
ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน 

- ประธานกรรมการ บรษัิทกลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
- ประธานกรรมการ บรษัิท ไทยอินชวัเรอรด์าตา้เนท จาํกดั 
- กรรมการ บรษัิท เนชนัแนลไอดี จาํกดั 

ตาํแหน่งในกิจการอ ืนท ี
อาจทาํใหเ้กิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบร ิษัท  

ไมมี่ 

การถอืหุน้ในบร ิษัท ไมมี่ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดอีาญาทเีกียวกับทรัพย ์
ซ ึงได้ทาํโดยทุจร ิต 

ไมมี่ 

การเข ้าร ่วมประชุม - 
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กรรมการอสิระ 
นิยามของกรรมการอสิระ 

“กรรมการอสิระ” หมายถงึ กรรมการทีมีคณุสมบติัดงันี (ซงึมีความเครง่ครดัเทา่กบัหรอืเขม้กวา่ขอ้กาํหนดขนัตาํของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) 
 
- ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ  ของจาํนวนหุน้ทีมีสทิธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถือโดยผูที้เกียวขอ้งดว้ย 
- ไมเ่ป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง ทีปรกึษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุ

ของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของ
บรษัิท (ปัจจบุนัและสองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตงั) 

- ไมมี่ความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืการจดทะเบียนในลกัษณะทีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พีนอ้ง และบตุร รวมทงัคู่
สมรสของบตุร ของกรรมการรายอืน ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจะไดร้บัเสนอชือเป็น
กรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

- ไมมี่ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของ
บรษัิท ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทงัไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั หรือผูมี้
อาํนาจควบคมุของผูที้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
มีอาํนาจควบคมุของบรษัิท (ปัจจบุนัและสองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตงั) โดยรายละเอียดตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

- ไมเ่ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท 
และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซงึมีผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิท
ใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่(ปัจจบุนัและสองปีก่อน
ไดร้บัการแตง่ตงั) 

- ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซงึรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีปรกึษากฎหมายหรอืทีปรกึษาทางการเงิน ซงึไดร้บั
คา่บรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจ
ควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้
แตจ่ะไดร้บัการผอ่นผนัขอ้หา้มการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่วตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย (ปัจจบุนั
และสองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตงั) 

- ไมเ่ป็นกรรมการทีไดร้บัแตง่ตงัขนึเป็นตวัแทนของกรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซงึเป็นผูเ้กียวขอ้งกบั
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

- ไมป่ระกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย หรอืไมเ่ป็น
หุน้สว่นทีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีปรกึษาทีรบัเงินเดือน
ประจาํ หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหนงึของจาํนวนหุน้ทีมีสทิธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิทอืนซงึประกอบกิจการทีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

- ไมมี่ลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 
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เอกสารหมายเลข  4 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบคุคลทีจะเสนอชือใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง 

ข้อมูลบุคคลทไีด้ร ับการเสนอชอืให ้แต่งตังเข ้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบร ิษัท  
ชอื  – นามสกุล นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล 
อายุ  ปี 
ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
จาํนวนปีทเีป็นกรรมการบร ิษัท  19 ปี 
เหตุผลทเีสนอแต่งตังให ้เป็น
กรรมการอสิระ 

เป็นบคุคลทีมีความเชียวชาญมานาน และ 
ไมส่ามารถหาท่านอืนแทนได ้

การศกึษา ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program  

รุน่ /  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ /  สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Role of Chairman Program รุน่ /  สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Financial Statements for Directors รุน่ /  สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประสบการณก์ารทาํงาน 2544 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 
2534 - ปัจจบุนั  ทีปรกึษากฎหมาย บรษัิท ทีปรกึษาไทย จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ /ผู้บร ิหารในกจิการ
อนื  

 

ตาํแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอืน กรรมการ บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 
ตาํแหน่งในบรษัิทอืนทีไมใ่ช่บรษัิท
จดทะเบียน 

ทีปรกึษากฎหมาย บรษัิท ทีปรกึษาไทย จาํกดั (  กิจการ) 

ตาํแหน่งในกจิการอนืทอีาจทาํ
ให ้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนต์่อบร ิษัท  

ไมมี่ 

การถอืหุ้นในบร ิษัท  ไมมี่ (สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม  รวมหุน้บรุมิสทิธิและหุน้สามญั 
และรวมการถือหุน้ของคูส่มรสและบตุรทียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดอีาญาทเีกยีวกับทร ัพยซ์งึได้
ทาํโดยทุจร ิต 

ไมมี่ 

การเข ้าร ่วมประชุม คณะกรรมการบรษัิท (4/4) 
คณะกรรมการตรวจสอบ (5/5) 




