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รายละเอียดประวติักรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกลุ นางสาวโสภาวด ีเลศิมนัสชยั 
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 24 มนีาคม 2564 
การศึกษา - ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) 2/2543 
Audit Committee Program (ACP) 27/2009 
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 6/2010 
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 22/2562 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั โรงเเรมเซน็ทรลั พลาซ่า จ ากดั 
(มหาชน) 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยเ์เบงก์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัหรือกิจการอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โชตวิฒัน์อุตสาหกรรมการผลติ จ ากดั 

(มหาชน) 
2562 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธาน
กรรมการ 

บรษิทั เคทบีเีอสท ีรที  
เเมเนจเมนท ์จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2557 - 2564 กรรมการอสิระ กรรมการ

ตรวจสอบและความเสีย่ง และ
กรรมการความรบัผดิชอบตอ่
สงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยนื 

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

2562 - 2564 กรรมการอสิระ บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 

2558 - 2560 กรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

การไฟฟ้านครหลวง 

2557 - 2561 กรรมการและกรรมการบรหิาร องคก์ารเภสชักรรม 

2556 - 2559 กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้น
การเงนิ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 • คณะกรรมการบรษิทั 8/8 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้  (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และวสิามญัผูถ้อืหุน้ 0/2 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.00) 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่ม ี- 
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ช่ือ-นามสกลุ นายวนิิต อศัวกจิวริ ี
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 
ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ธนัวาคม 2561 
การศึกษา ปรญิญาตร ีสาขาเภสชัศาสตรบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 159/2019 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่ม ี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัหรือกิจการอ่ืน 

- ไม่ม ี- 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2562 - ปัจจุบนั เภสชักรเชีย่วชาญเฉพาะ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข 
2546 – 2559 ผูท้รงคุณวุฒฯิ/ผูอ้ านวยการกอง

ควบคุมเครื่องมอืแพทย/์
ผูอ้ านวยการส านักยา/เภสชักร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 • คณะกรรมการบรษิทั 13/13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• คณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และวสิามญัผูถ้อืหุน้ 0/4ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.00) 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่ม ี- 
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ช่ือ-นามสกลุ นางสาวลลติา หงษ์รตันวงศ ์
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 
ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ธนัวาคม 2561 
การศึกษา - ปรญิญาเอก สาขา Management Science (Finance), Illinois Institute of Technology 

- ปรญิญาโท สาขา Finance, Illinois Institute of Technology 
- ปรญิญาโท สาขา Information Technology in Business (MIS), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) 2017 
Director Accreditation Program (DAP) 2016 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2562 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

บรษิทั สนิมัน่คงประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

2561 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

บรษิทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัหรือกิจการอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2564 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิท ์เอกซ์ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2553 - ปัจจุบนั อาจารย ์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 • คณะกรรมการบรษิทั 11/13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 84.62) 
• คณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครัง้  (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และวสิามญัผูถ้อืหุน้ 0/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.00) 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่ม ี- 

 

 


