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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท 
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นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
อายุ 62 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท Master of Science in Management 

Administration, Northrop University, California, USA 
ประวัติการอบรม 
 หลักสตูร Audit Committee and Continuing 

Development Program (ACP) รุ่นที่ 41/2012, สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
รุ่นที่ 8/2012, สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 หลักสตูร Monitoring the Quality of Financial 
Reporting (MFR) รุ่นที่ 16/2012, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
รุ่นที่ 13/2012,สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสตูร Monitoring the System of Internal Control 
and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 13/2012, สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 
94/2007, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
 (มหาชน) 
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ ากดั 
 (มหาชน) 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริ์ช  
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท เอ็ม พิคเจอรส์ เอ็นเตอร์เทน 
 เม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2560 – 2564 กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร  
 บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2556 – 2560  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด  
 (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 4 แห่ง 
 

 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จ ากดั  (มหาชน) 
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  
 บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จ ากัด 
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
 บริษัท หลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย 
 จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  
 บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
 จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ   
 บริษัท เอช แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 บริษัท ดับเบิ้ลเอ (1991) จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2560 – 2563 กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด้านการเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
 การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  
ด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนรวม 4 แห่ง 
 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ 
ครั้งท่ี 1 : 8 ส.ค.56, ครั้งท่ี 2 : 25 ก.ค.59, ครั้งท่ี 3 : 24 ก.ค.62 
การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
จ านวน 500,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.018
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