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ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ�งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตวัแทน 
ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559  

 

 

ชื�อ - นามสกลุ นายประดิษฐ  ศวสัตนานนท ์    
             
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
อายุ  67  ปี 
 
สัญชาต ิ  ไทย 
 
ที�อยู่  เลขที" 353/5  แขวงสี"พระยา  เขตบางรัก    .  

  จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10500         

 

การศึกษา  -  ปริญญาโท (M.B.A) การจดัการ จาก Central State University, Oklahoma, U.S.A. 
 - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
การฝึกอบรม - หลกัสูตร DCP รุ่นที" 3/2543 (จาก IOD) 
หลกัสูตรกรรมการ  - หลกัสูตร AUDIT COMMITTEE  PROGRAM รุ่นที" 3/2547 (จาก IOD) 
 - หลกัสูตร Role of The Compensation Committee รุ่นที" 6/2551 (จาก IOD) 
 - หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที" 13/2556 (จาก IOD) 
 - หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที" 4/2556 (จาก IOD) 
 - หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  
  รุ่นที" 1/2557 (จาก IOD) 
 
ตาํแหน่งปัจจุบนั    -   กรรมการบริษทั บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน)   
  -  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน)   
   -  กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน)   
                    
ประสบการณ์ทาํงาน   - กรรมการตรวจสอบ บมจ. KGI (ประเทศไทย) 
(ย้อนหลงั 5 ปี)  - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฟิลม์อินดสัตรี (TFI) 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ"ง (ASK) 
 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื"น 
 

ตาํแหน่งในกจิการอื�น   - ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื"น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

เอกสารแนบ 7 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  - กรรมการบริษทัสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจ 

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผล 

ประโยชน์ต่อบริษัท   

 

 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารหรือ - ไม่มีความสมัพนัธ์ดงักล่าว 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษทั 

 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทั/ - ปัจจุบนัถือหุน้ของบมจ. ณุศาศิริ (NUSA) จาํนวน 700 หุน้ 
การถือหุ้นของบริษัท 

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ในรอบ  - ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย 
10 ปี ที�ผ่านมา 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 - เขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทั 1 ครัi ง จาก 14 ครัi ง 
- เขา้ร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 0 ครัi ง จาก 5 ครัi ง 
- เขา้ร่วมประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 0 ครัi ง จาก 2 ครัi ง 

 
หมายเหตุ - เป็นกรรมการบริษัทตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2558  
  เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2558 แทน นายณรงค์ชัย สถานุพงษ์   
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ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ ซึ�งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นตวัแทน 
ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 

 

 

ชื�อ - นามสกลุ นายมานพ  ถนอมกิตติ     
             
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 
อายุ  62  ปี 
 
สัญชาต ิ  ไทย 
 
ที�อยู่  เลขที" 117/159 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี"             
  จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10210  
   

การศึกษา  -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธราช 
 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
การฝึกอบรม - หลกัสูตร การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที" 18  
หลกัสูตรกรรมการ  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 - หลกัสูตร Advanced Senior Executive Program (ASEP) รุ่นที" 3  
  สถาบนั Kellog School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา 
 - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที" 116 (IOD) 
 - หลกัสูตร พฒันาเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒนบริหารศาสตร์ 
 
ตาํแหน่งปัจจุบนั    -   กรรมการบริษทั บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน)   
  -  กรรมการตรวจสอบ บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน)   
                    
ประสบการณ์ทาํงาน   - รองผูว้า่การประจาํสาํนกัผูว้า่การ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(ย้อนหลงั 5 ปี)  - รองผูว้า่การจาํหน่าย และบริการภาค 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น - ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งบริษทัจดทะเบียนอื"น 
 
ตาํแหน่งในกจิการอื�น   - ไม่มีการดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื"น 
(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
  
  

เอกสารแนบ 7 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  - ไม่มีตาํแหน่งกิจการดงักล่าว 
ผู้บริหารในกจิการอื�นที�อาจ 

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผล 

ประโยชน์ต่อบริษัท   

 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารหรือ - ไม่มีความสมัพนัธ์ดงักล่าว 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/รายย่อยของบริษทั 

 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทั/ - ไม่มีการถือครองหลกัทรัพยห์รือการถือหุน้ของบริษทั 
การถือหุ้นของบริษัท 

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ในรอบ  - ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย 
10 ปี ที�ผ่านมา 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 - เขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทั 1 ครัi ง จาก 14 ครัi ง 
- เขา้ร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 0 ครัi ง จาก 5 ครัi ง 

 
หมายเหตุ - เป็นกรรมการบริษัทตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 13/2558  
  เมื�อวนัที� 13 พฤศจิกายน 2558 แทน นายสุรศักดิ, นาคสวสัดิ,   


