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บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหแ้ตง่ต ัง้เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษิทั 

 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการของบรษิทั 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมหีนา้ทีใ่นการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยทีค่รบ
ก าหนดออกตามวาระหรอืกรณีอืน่ๆ รวมถงึการพจิารณาและกลั่นกรองรายชือ่ผูท้ีม่คีวามเหมาะสมจากการเสนอชือ่โดยผู ้
ถอืหุน้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาแต่งตัง้ หรอืเพือ่น าเสนอผูถ้ือหุน้เพือ่พจิารณาแต่งตัง้ต่อไป 
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มหีนา้ทีพ่จิารณาผูท้ีม่คีุณวฒุทิีเ่หมาะสม โดยพจิารณาจากความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์การท างานในอดตีทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท มคีวามเป็นผูน้ า วสิยัทัศนก์วา้งไกล เป็น
ผูม้คีุณธรรมและจรยิธรรม มปีระวัตกิารท างานที่โปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย และมคีวามเป็นอสิระในการตัดสนิใจอย่างมือ
อาชพี ดว้ยความซือ่สตัย ์และเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัติามกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท   

 

การเลอืกตัง้กรรมการของบรษัิทโดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี้ 

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

2. ในการเลอืกกรรมการ อาจใชว้ธิเีสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรอืคราวละหลายคน
รวมกันเป็นคณะ ตามแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมตแิต่ละครัง้ผูถ้อืหุน้ตอ้งออกเสยีงดว้ย
คะแนนทีม่อียูท่ัง้หมด จะแบง่คะแนนเสยีงแกค่นใด หรอืคณะใดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

3. การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก หากมีคะแนนเสยีงเท่ากัน ใหผู้เ้ป็นประธานที่
ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 

อนึ่ง กระบวนการในการสรรหากรรมการอสิระของบรษัิท ใชว้ธิเีดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

 

โดยบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ในครัง้นี้ไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการของบรษัิทแลว้วา่มคีณุสมบัตทิี่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกจิของบรษัิท ซึง่ไม่มีผูถ้ ือหุน้ท่านใดเสนอชือ่บุคคลเพื่อใหแ้ต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษัิท 
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ขอ้มลูบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหแ้ตง่ต ัง้เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษิทั 

โดยบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ครัง้นีไ้ดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่มคีณุสมบตัทิี่
เหมาะสมกบัการประกอบธรุกจิของบรษัิท และไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอชือ่กรรมการมาเพือ่พจิารณา 

 

ชือ่ – นามสกลุ นายชอง โท 

อาย ุ 49 ปี  

ประเภทกรรมการ - กรรมการ 

- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ 

- กรรมการการลงทนุ 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 16 ปี  

การศกึษา - ปรญิญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมรกิา  

- ปรญิญาตร ีสาขาปรัชญา รัฐศาสตรแ์ละเศรษฐศาสตร ์Oxford University สหราช
อาณาจักร 

- ประกาศนยีบัตรหลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ 54/2006 สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ประกาศนยีบัตรหลกัสตูร Director Accreditation Program  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประสบการณ์การท างาน 
- 2548 - ปัจจบุนั  ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญ ่กจิการธนาคารตา่งประเทศ บมจ. ธนาคารกรงุเทพ  
- 2548 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. หลักทรัพยบ์วัหลวง  
- 2544 - ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. หลกัทรัพยบ์วัหลวง 
- 2543 - ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. ปนูซเีมนตเ์อเชยี 
- 2544 - 2548  กรรมการผูอ้ านวยการ บมจ. หลกัทรัพยบ์วัหลวง 
- 2542 - 2548  กรรมการ บรษัิทเงนิทนุ บวัหลวง จ ากดั 
- 2543 - 2544  กรรมการผูอ้ านวยการ บรษัิทเงนิทนุ บวัหลวง จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

- ต าแหน่งในบรษัิท 

จดทะเบยีนอืน่ 

- ผูช้ว่ยผูจั้ดการใหญ ่กจิการธนาคารตา่งประเทศ บมจ. ธนาคารกรงุเทพ  

- ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. หลักทรัพยบ์วัหลวง  

- กรรมการ บมจ. หลกัทรัพยบ์วัหลวง 

- กรรมการ บมจ. ปนูซเีมนตเ์อเชยี 

- ต าแหน่งในบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช่
บรษัิทจดทะเบยีน 

- ไมม่ ี

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้

เกดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บรษิทั 

- ไมม่ ี

การถอืหุน้ในบรษิทั จ านวน 1,715,000 หุน้ คดิเป็น 0.235% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  
(สดัสว่นการถอืหุน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 รวมหุน้บรุมิสทิธแิละหุน้สามัญ และรวมการ
ถอืหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ) 

ขอ้พพิาททางกฎหมายคดอีาญา

ทีเ่ก ีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดท้ าโดย

ทจุรติ 

- ไมม่ ี

การเขา้รว่มประชุม เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท  3/4 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1 
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โดยบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ครัง้นีไ้ดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่มคีณุสมบตัทิี่
เหมาะสมกบัการประกอบธรุกจิของบรษัิท และไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอชือ่กรรมการมาเพือ่พจิารณา 
 
 

ชือ่ – นามสกลุ ดร. สวุรรณ วลยัเสถบีร 

อาย ุ 71 ปี 

ประเภทกรรมการ กรรมการ 

กรรมการในคณะกรรมการการลงทนุ 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 6 ปี  

การศกึษา - ส าเร็จการศกึษาเป็นนติศิาสตรบ์ณัฑติ เกยีรตนิยิม จาก คณะนติศิาสตร ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยสอบไดท้ี ่1 

- สอบไดเ้นตบิณัฑติไทย 

- ส าเร็จการศกึษาเป็นนติศิาสตรม์หาบณัฑติ จาก มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ โดย

สอบชงิทนุไดท้ี ่1 

- ส าเร็จการศกึษาเป็นนติศิาสตรด์ษุฎบีณัฑติ จาก มหาวทิยาลัยจอรจ์วอชงิตนั อกี

ทัง้ยังไดรั้บทนุอดุหนุนจากธนาคารโลกที ่Washington, D.C. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประสบการณก์ารท างาน - 2548 – ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการ บรษัิท เอสวไีอ จ ากดั มหาชน 
- 2547 - ปัจจบุนั ประธานชมรมคนออมเงนิ 
- 2545 - ปัจจบุนั  กรรมการบรหิาร บรษัิทเบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากดั มหาชน 
- 2545 - ปัจจบุนั  ทีป่รกึษากฎหมาย 
- 2543 - 2545  รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงพาณชิย ์
- 2524 - 2543  ทีป่รกึษากฎหมายและภาษีอากรบรษัิทตา่งๆ 
- 2522  รองผูว้า่การฝ่ายบรหิาร การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 
- 2519  ทีป่รกึษากฎหมาย ธนาคารโลกประจ า Washington, D.C. 
- 2517 หวัหนา้ฝ่ายภาษีอากร ส านักงานเอส-จ-ีว ีณ ถลาง 
- 2514 ส านักงานทนายความ Hale and Dorr, Boston USA 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

- ต าแหน่งในบรษัิท 
จดทะเบยีนอืน่ 

- ประธานคณะกรรมการ บรษัิท เอสวไีอ จ ากดั มหาชน 
- ประธานชมรมคนออมเงนิ 
- กรรมการบรหิาร บรษัิทเบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากดั มหาชน 

- ต าแหน่งในบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช่
บรษัิทจดทะเบยีน 

- ไมม่ ี

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจ
ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนต์อ่บรษิทั 

- ไมม่ ี

การถอืหุน้ในบรษิทั จ านวน 46,000 หุน้ คดิเป็น 0.006% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  
(สดัสว่นการถอืหุน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 รวมหุน้บรุมิสทิธแิละหุน้สามัญ และรวมการถอื
หุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ) 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย
คดอีาญาทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่
ไดท้ าโดยทจุรติ 

- ไมม่ ี

การเขา้รว่มประชุม เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท  4/4 

เขา้ประชมุคณะกรรมการการลงทนุ 2/2 
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โดยบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ครัง้นีไ้ดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบรษัิทแลว้วา่มคีณุสมบตัทิี่
เหมาะสมกบัการประกอบธรุกจิของบรษัิท และไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอชือ่กรรมการมาเพือ่พจิารณา 

 

ชือ่ – นามสกลุ นายน า ตนัธวุนติย ์

อาย ุ 44 ปี 

ประเภทกรรมการ กรรมการ 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 3 ปี  

การศกึษา - ปรญิญาโทสาขาการจัดการ มหาวทิยาลยั สแตนฟอรด์ สหรัฐอเมรกิา 
- แพทยศ์าสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลยี 
- วฒุบิตัร เวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูราชวทิยาลยัอายรุแพทย ์ประเทศออสเตรเลยี 
- อนุมัตบิตัร เวชศาสตรฟ้ื์นฟ ูแพทยสภา 
- การฝึกอบรมพเิศษ: Clinical Exercise Specialist, American College of 

Sports Medicine, และ Cardiac Rehabilitation สหรัฐอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประสบการณก์ารท างาน - 2557 – ปัจจบุนั  ผูอ้ านวยการดา้นบรหิาร บมจ. โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์  
- 2555 - 2557     ผูอ้ านวยการดา้นการแพทย ์บมจ. โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์  
- 2554 - 2555     รองผูอ้ านวยการดา้นการแพทย ์บมจ. โรงพยาบาลบ ารรุาษฎร ์  
- 2552 – 2554    แพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟ ูโรงพยาบาลบ ารงุ ราษฎร ์
- 2549 - 2552     แพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟ ูโรงพยาบาลภมูพิลอดลุยเดช 
- 2548 - 2549     แพทยเ์วชศาสตรฟ้ื์นฟ ูRoyal Melbourne Hospital ประเทศ

ออสเตรเลยี 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

- ต าแหน่งในบรษัิท              
จดทะเบยีนอืน่ 

-  ไมม่ ี

 

- ต าแหน่งในบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช่
บรษัิทจดทะเบยีน 

- กรรมการ บรษัิท บ ารงุราษฎร ์เฮลท ์เน็ตเวริก์ จ ากดั 

- กรรมการบรษัิท บ ารงุราษฎร ์เซอรว์สิเซส จ ากดั 

- กรรมการบรษัิทศนูยพ์ฒันาและฝึกอบรมบคุลากร บ ารงุราษฎร ์จ ากดั 

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจ
ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนต์อ่บรษิทั 

- ไมม่ ี

การถอืหุน้ในบรษิทั 
 จ านวน  335,150 หุน้ คดิเป็น 0.046% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  
 (สดัสว่นการถอืหุน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 รวมหุน้บรุมิสทิธแิละหุน้สามัญ และรวมการ     
 ถอืหุน้ของคูส่มรสและบตุรทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ) 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย
คดอีาญาทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่
ไดท้ าโดยทจุรติ 

- ไมม่ ี
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นยิามของกรรมการอสิระ 

“กรรมการอสิระ” (นยิามนีม้คีวามเขม้ขน้เทา่กบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย) หมายถงึ กรรมการทีม่คีณุสมบตัดิงันี ้

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระของบรษิทัมดีงัตอ่ไปนี ้

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผู ้
ถอืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท โดยใหนั้บรวมหุน้ทีถ่อืโดย ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคมุ
ของบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุ
ของบรษัิท (ปัจจบุนัและสองปีกอ่นไดรั้บการแตง่ตัง้) 

3. ไม่มีความสัมพันธท์างสายโลหติหรอืการจดทะเบยีนในลักษณะที่เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กับผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรั้บเสนอชือ่เป็น
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพันธท์างธุรกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้ีอ านาจ
ควบคุมของบรษัิท ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผูถ้อื
หุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผู ้
ถอืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท (ปัจจบุนัและสองปีกอ่นไดรั้บการแตง่ตัง้) โดยรายละเอยีดตาม
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5. ไม่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของ
บรษัิท และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส านักงานสอบบัญช ีซึง่มผีูส้อบบัญชขีอง
บรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่(ปัจจุบัน
และสองปีกอ่นไดรั้บการแตง่ตัง้)   

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่
ไดรั้บคา่บรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผู ้
มอี านาจควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี
นัน้ดว้ย (ปัจจบุนัและสองปีกอ่นไดรั้บการแตง่ตัง้)    

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดรั้บแต่งตัง้ขึน้เป็นตัวแทนของกรรมการบรษัิท ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซึง่เป็น
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย หรอืไม่
เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รับ
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ซึง่ประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนนิงานของบรษัิท 
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คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้วา่บคุคลทีจ่ะเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอสิระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

ชือ่ – นามสกลุ นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบล 

อาย ุ 55 ปี  

ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 16 ปี  

เหตผุลทีเ่สนอแตง่ต ัง้ใหเ้ป็น
กรรมการอสิระ 

เป็นบคุคลทีม่คีวามเชีย่วชาญมานาน และไมส่ามารถหาทา่น 

อืน่แทนได ้

การศกึษา - ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program  
รุน่ 5/2003 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ 2/2004 สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Role of Chairman Program รุน่ 14/2006 สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประสบการณก์ารท างาน - 2544 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท   

- 2534 - ปัจจบุนั  ทีป่รกึษากฎหมาย ส านักงานกฎหมายด ารงธรรม 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

- ต าแหน่งในบรษัิท              

จดทะเบยีนอืน่ 
- กรรมการ บมจ. เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท 

- ต าแหน่งในบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช่
บรษัิทจดทะเบยีน 

- ทีป่รกึษากฎหมาย ส านักงานกฎหมายด ารงธรรม (1 กจิการ) 

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจ

ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บรษิทั 

- ไมม่ ี

การถอืหุน้ในบรษิทั - ไมม่ ี(รวมหุน้บรุมิสทิธแิละหุน้สามัญ และรวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบตุรที่
ยังไมบ่รรลนุติภิาวะ) 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย

คดอีาญาทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่

ไดท้ าโดยทจุรติ 

- ไมม่ ี
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