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นายวิฑูร  เตชะทศันสุนทร 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ           81  ปี 
ท่ีอยู่              238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
คณุวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 

• ปรญิญาตร ีสาขาพาณิชยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 2/2543 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

• กรรมการอาชพีในท าเนียบ IOD Chartered Director (CDC) รุ่น 1/2550 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP)  รุ่น 27/2552 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

• หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP)  รุ่น 3/2553 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

• หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC)  รุน่ 12/2554 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ประสบการณ์ท างาน 

2558 – ปัจจุบนั            กรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                               กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2542 - ปัจจบุนั            กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ                  

 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

  

 บรษิทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั            ประธานกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน           

2550 - ปัจจบุนั            ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล และบรหิารความเสีย่ง   

2547 - ปัจจบุนั            กรรมการ มลูนิธอิาซาฮกีลาสแห่งประเทศไทย 

2534 - ปัจจบุนั            รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส บรษิทั กระจกไทย-อาซาฮ ีจ ากดั (มหาชน) 
2531 - ปัจจบุนั            กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษิทั เกยีรตธิาน ีคนัทรคีลบั จ ากดั 
2531 - ปัจจบุนั            กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษิทั พทัยา เอสเตท จ ากดั 
2530 - ปัจจบุนั            กรรมการ บรษิทั ไดอะโฆรม เคมเิคลิ จ ากดั 
2531 - 2562               กรรมการ และกรรมการบรหิาร            บรษิทั เกยีรตแิลนด ์จ ากดั 

2558 - 2561               กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ                   บรษิทั ไทยศรปีระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2534 - 2561               กรรมการ            บรษิทั กลาสเวย ์จ ากดั 
2531 - 2560               กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษิทั ศรรีาชา รสีอรท์ จ ากดั 
2529 - 2560               กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั ซากาตะ-ไทย คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

 2548 - 2558               กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

                               กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                          

บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2550 - 2557               กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั ช.การชา่ง จ ากดั (มหาชน) 

     หมายเหต ุ:  นายวฑิรู  เตชะทศันสุนทร  เป็นกรรมการทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระ
ทีเ่สนอในการประชุม   

  สิง่ทีส่่งมาด้วย 9 

รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รบัมอบฉันทะ 
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รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รบัมอบฉันทะ 

            พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร 

ต าแหน่ง   กรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ             83  ปี 

ท่ีอยู่             238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

คณุวฒิุการศกึษา / ประวติัการอบรม 

• ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
• วทิยาศาสตรบณัฑติ โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ รุ่นที ่9 
• หลกัสตูรนายทหารราบชัน้ตน้ และการรบแบบจู่โจม โรงเรยีนทหารราบกองทพับก สหรฐัอเมรกิา 
• หลกัสตูรหลกัประจ า โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก 
• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุน่ที ่6 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
• หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 7/2546 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ประสบการณ์ท างาน 

2558 - ปัจจบุนั       กรรมการบรษิทั ประธานกรรมการสรรหาและ 
                          ก าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ               

บรษิทั ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)    
      

2548 - ปัจจบุนั       กรรมการบรษิทั บรษิทั ดับ๊เบิล้ เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

2548 - 2558          กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ      บรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

                           ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน      

2548                   ประธานกรรมการตรวจสอบ  บรษิทั แอล พ ีเอน็ เพลทมลิ จ ากดั (มหาชน) 

2547                   รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม  

2546 - 2547          รฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

2542 - 2546          กรรมการตรวจสอบ บรษิทั ทางด่วนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
2539                    ประธานทีป่รกึษา โครงการพฒันาตามพระราชด าร ิ

หมายเหต ุ:  พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร เป็นกรรมการทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระ    
ทีเ่สนอในการประชุม   

 

 

 

 

 


