
 

                                                                                  

 
 

ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

1. ศ.ดร.วีรกร อ่องสกลุ (53 ปี)  

ท่ีอยู ่ เลขที ่6/39 ซอยสมคดิ แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330 
ต าแหน่งในปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด ปรญิญาเอก (Ph.D.) Electrical Engineering, Texas A&M University 
หลกัสูตรการอบรม - ประกาศนียบตัรโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 272/2019 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2004 

ประสบการณ์ท างาน 
ในรอบ 5 ปี 

2562 – ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา 
และกรรมการบรหิารความเสีย่ง, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

2562 – 2563 
 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน,  
บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บจก. พอีเีอ เอน็คอม 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. จติตะ เวลธ ์
2561 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร, การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
2560 – ปัจจุบนั ศาสตราจารย,์ สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอชยี 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ, บจก. อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีกรุ๊ป 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. สตาร ์เอน็เนอรจ์ ีเซอรว์สิ 
2554  – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. มติรสมัพนัธน์ราธวิาส 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผ่านมา  - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร  - ไม่ม ี- 
การมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการรายอ่ืนในทกุวาระท่ีเสนอในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในคราวน้ี 

 - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ท่ีอาจมีความขดัแย้งใน
ปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนรว่มในการบรหิารงาน หรอืเป็นพนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษา  
ซึง่ไดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

 - ไม่ม ี- 

เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย)  - ไม่ม ี- 
มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  - ไม่ม ี- 
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2. นางอณุากร พฤฒิธาดา (63 ปี)  

ท่ีอยู ่ เลขที ่72 ซอยสาทร 11 แยก 13 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

ต าแหน่งในปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด ปรญิญาโท (คะแนนอนัดบั 1) สาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาโท สาขา The Computer Application and Information System with 

Distinction, New York University, USA 
หลกัสูตรการอบรม - ประกาศนียบตัรโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 37/2020 
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 48/2004 
- Director Examination (Exam) รุ่น 14/2004 

ประสบการณ์ท างาน 
ในรอบ 5 ปี 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์
(ประเทศไทย) 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการก าหนดมาตรฐานบญัช,ี สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรม
ราชปูถมัภ ์

2537 – 2561 ผูส้อบบญัช ี(Partner), บจก. ไพรช้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 
2536 – 2537  ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ, บจก. ไพรช้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 
2534 – 2536 หวัหน้างานสายบญัชแีละการเงนิ (CFO), ธนาคารสแตนดารด์ 

ชารเ์ตอรด์ (ไทย) สาขากรุงเทพมหานคร 
ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผ่านมา   - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร  - ไม่ม ี- 
การมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการรายอ่ืนในทกุวาระท่ีเสนอในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในคราวน้ี 

 - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ท่ีอาจมีความขดัแย้งใน
ปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนรว่มในการบรหิารงาน หรอืเป็นพนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษา 
ซึง่ไดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

 - ไม่ม ี- 

เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย)  - ไม่ม ี- 
มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  - ไม่ม ี- 

 
 


