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สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม  และค่าตอบแทนของกรรมการรายบุคคล ประจ าปี 2559 
 

 
* ได้รับการแต่งตัง้เม่ือวนัที่ 28 เมษายน 2559 
**กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม

รายนามกรรมการ ประเภทกรรมการ ต าแหน่งใน
คณะกรรมการ 

จ านวน
ครัง้ที่เข้า
ประชุม / 
จ านวน
การ

ประชุม 
(ร้อยละ) 

การเข้า
ร่วม

ประชุม
สามัญผู้ถือ

หุ้น
ประจ าปี 

2559 

ค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2559 
บ าเหน็จ 
กรรมการ 

รายเดือน 
(ต่อปี) 

รวม 

1.รศ.ดร. นริศ ชยัสตูร* กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 7/7 
(100%) 

- - 567,500 567,500 

2.นายอนพุงษ์  
อศัวโภคนิ** 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร รองประธาน
กรรมการ 

11/11 
(100%) 

ร่วมประชมุ 361,538.46 ไม่มี 361,538.46 

3.นายพิเชษฐ  
วภิวศภุกร** 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการ 11/11 
(100%) 

ร่วมประชมุ 361,538.46 ไม่มี 361,538.46 

4.นายศริิพงษ์  
สมบตัศิริิ** 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการ 10/11 
(90.9%) 

ร่วมประชมุ 361,538.46 ไม่มี 361,538.46 

5.นายวสนัต์  
นฤนาทไพศาล** 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการ 11/11 
(100%) 

ร่วมประชมุ 361,538.46 ไม่มี 361,538.46 

6.นางสาวกิตตยิา  
พงศ์ปชูนีย์กลุ** 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการ 10/11 
(90.9%) 

ร่วมประชมุ 361,538.46 ไม่มี 361,538.46 

7.นายวิษณ ุ 
สชุาตลิ า้พงศ์** 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการ 11/11 
(100%) 

ร่วมประชมุ 361,538.46 ไม่มี 361,538.46 

8.นายพรวฒุ ิสารสิน  กรรมการอิสระ กรรมการ 8/11 
(72.7%) 

ร่วมประชมุ 361,538.46 630,000 991,538.46 

9.นายชอ สิงหเสนี กรรมการอิสระ กรรมการ 3/11 
(27.2%) 

ไม่เข้าร่วม
ประชมุ 

361,538.46 570,000 931,538.46 

10.นายพนัธ์พร  
ทพัพะรังสี 

กรรมการอิสระ กรรมการและ
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

10/11 
(90.9%) 

ร่วมประชมุ 361,538.46 845,000 1,206,538.46 

11.นายโกศล สริุยาพร กรรมการอิสระ กรรมการและ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

11/11 
(100%) 

ร่วมประชมุ 361,538.46 770,000 1,131, 538.46 

12.นายนนท์จิตร  
ตลุยานนท์ 

กรรมการอิสระ กรรมการและ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

11/11 
(100%) 

ร่วมประชมุ 361,538.46 720,000 1,081, 538.46 

13.นายสมยศ  
สธีุรพรชยั 

กรรมการอิสระ กรรมการ 11/11 
(100%) 

ร่วมประชมุ 361,538.46 660,000 1,021, 538.46 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2559 

  
รวมทัง้สิน้ 

 
5 ครัง้ 

รายนามกรรมการ จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ % เข้าประชมุ 
นายพนัธ์พร ทพัพะรังสี 5 100 
นายโกศล  สริุยาพร 5 100 
นายนนท์จิตร  ตลุยานนท์ 5 100 

 
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปี 2559 

 
 รวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ 

รายนามกรรมการ จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ % เข้าประชมุ 
นายพนัธ์พร ทพัพะรังสี 2 100 
นายอนพุงษ์ อศัวโภคิน 2 100 
นายพิเชษฐ วิภวศภุกร 2 100 
นายนนท์จิตร  ตลุยานนท์ 2 100 
นายโกศล สริุยาพร 2 100 

 
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ปี 2559  

 
 รวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ 

รายนามกรรมการ จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ % เข้าประชมุ 
นายโกศล  สริุยาพร 4 100 
นายพิเชษฐ วิภวศภุกร 3 75 
นายวสนัต์ นฤนาทไพศาล 4 100 
นายวิษณ ุสชุาตลิ า้พงศ์ 4 100 
นางสาวกิตติยา พงษ์ปชูนีย์กลุ 4 100 
นายภมิูพฒัน์ สินาเจริญ 4 100 

 
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารปี 2559 

 รวมทัง้สิน้ 13 ครัง้ 
รายนามกรรมการ จ านวนครัง้เข้าประชมุ % เข้าประชมุ 

นายอนพุงษ์ อศัวโภคิน 13 100 
นายพิเชษฐ วิภวศภุกร 13 100 
นายศิริพงษ์ สมบตัิศิริ 12 92 
นางสาวกิตติยา พงษ์ปชูนีย์กลุ 12 92 
นายวสนัต์ นฤนาทไพศาล  13 100 
นายวิษณ ุสชุาตลิ า้พงศ์ (แตง่ตัง้เม่ือเดือนมกราคม 2559) 13 100 
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