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ประวตัิคณะกรรมการทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลบัเข้ามาดาํรงตําแหน่งอกีวาระหน่ึง 

หลงัจากที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 

1. ช่ือ-สกลุ : รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์  

2. ประเภทของกรรมการ : กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการ 

3. ตาํแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรับการแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการ 

4. อาย ุ :  70 ปี 

5. ประวติัการศึกษา : - Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica,  

Universidad Complutense de Madrid, Spain  

- Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration),  

Universite de Nancy, France  

- Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Economica,  

Universidad Complutense de Madrid, Spain 

- อกัษรศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

6. การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร IOD 

6.1  Chairman Role in Building Independence across the Board 

7. จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการในวาระ

ปัจจุบนั 

: 3 ปี 10 วนั (11 เมษายน 2556 - 21 เมษายน 2559) 

8. ตาํแหน่งปัจจุบนั : - กรรมการอิสระ  

- ประธานกรรมการ  

9. ประสบการณ์การทาํงาน : - 2542 – 2549 รองศาสตราจารย ์(ระดบั 9) ประจาํคณะ

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

10. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั มหาชน โดยผา่น

ขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

11. ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : - กรรมการ บริษทั ศุภาลยั จาํกดั (มหาขน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบั

ลิชช่ิง จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ลีพฒันาผลิตภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยฮั้ว

ยางพารา จาํกดั (มหาชน)  

12. ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่

บริษทัจดทะเบียน)   

: - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพ

ธนาคม จาํกดั 
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13. ดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ

บริษทั 

: ไม่มี 

14. การถือหุน้บริษทั (ณ วนัท่ี 2 

กนัยายน 2558) 

: ไม่มี 

15. สัดส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด 

: ไม่มี 

 

16. มีลกัษณะความสมัพนัธ์ของ

กรรมการอิสระ ดงัน้ี 

  

 - การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

: ไม่มี 

 - การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี กบับริษทั หรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน

ปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่น

มา 

  

 1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมใน

การบริหารงาน พนกังาน 

ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ

เงินเดือนประจาํ 

: ไม่มี 

 2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ : ไม่มี 

 3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอยา่ง

มีนยัสาํคญั 

: ไม่มี 

17. การเขา้ประชุมปี 2558 : - ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประชุม 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

- ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ประชุม 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

- คณะกรรมการบริษทั ประชุม 4 คร้ัง เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

18. วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ของบริษทั 

: วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556 

 

นิยามกรรมการอสิระ : บริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทัถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั 

 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทั

ยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
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1.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ผูใ้ห้บริการ

ดา้นวิชาชีพแก่บริษทั เช่น ผูส้อบบญัชี ทนายความ หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย 

หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ย

กวา่ 2 ปี 

1.3 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้น

การเงิน และการบริหาร ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นลูกคา้ คู่คา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมของ

บริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ 

1.4 ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ 
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ประวตัิคณะกรรมการทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลบัเข้ามาดาํรงตําแหน่งอกีวาระหน่ึง 

หลงัจากที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 

 

1. ช่ือ-สกลุ : นายศิวะ แสงมณี  

2. ประเภทของกรรมการ : กรรมการอิสระ /  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ตาํแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรับการแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ /  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. อาย ุ :  70  ปี 

5. ประวติัการศึกษา : - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บณัฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต 

      (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

6. การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร IOD 

6.1 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 97 

หลกัสูตรอ่ืน 

1. หลกัสูตรภูมิพลงัแผน่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รุ่นท่ี 2 

2. หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง "ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม"   

    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รุ่นท่ี 2 

3.  นกัปกครองระดบัสูง (นปส.) รุ่นท่ี 20 จากวทิยาลยัการ    

ปกครอง กรมการปกครอง 

4. หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 37 จาก

วทิยาลยัการป้องกนัราชอาณาจกัร 

5. หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง ปปร.รุ่นท่ี 6 จากสถาบนั

พระปกเกลา้ 

7. จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการในวาระ

ปัจจุบนั 

: 3 ปี 10 วนั (11 เมษายน 2556 - 21 เมษายน 2559) 

8. ตาํแหน่งปัจจุบนั : - กรรมการอิสระ  

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

9. ประสบการณ์การทาํงาน : - ผูว้า่ราชการจงัหวดักาํแพงเพชร จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดั

อุบลราชธานี จงัหวดัศรีสะเกษ 

- อธิบดีกรมราชทณัฑ ์กระทรวงมหาดไทย 

- รองปลดักระทรวงมหาดไทย ฝ่ายกิจการพิเศษ 

- รองปลดักระทรวงมหาดไทย หวัหนา้กลุ่มภารกิจดา้นกิจการ

ความมัน่คงภายใน(กรมการปกคลอง/กรมท่ีดิน) 

- รองผูอ้าํนวยการเสริมสร้างสันติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต้

(กอ.สสส.จชต.) 

- อธิบดีกรมการปกครอง 
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10. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั มหาชน โดยผา่น

ขั้นตอนกลัน่กรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

11. ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 

12. ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่

บริษทัจดทะเบียน)   

: ไม่มี 

13. ดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ

บริษทั 

: ไม่มี 

14. การถือหุน้บริษทั (ณ วนัท่ี 2 

กนัยายน 2558) 

: ไม่มี 

15. สัดส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด 

: ไม่มี 

 

16. มีลกัษณะความสมัพนัธ์ของ

กรรมการอิสระ ดงัน้ี 

  

 - การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

: ไม่มี 

 - การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี กบับริษทั หรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ใน

ปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่น

มา 

  

 1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมใน

การบริหารงาน พนกังาน 

ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ

เงินเดือนประจาํ 

: ไม่มี 

 2.  เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ : ไม่มี 

 3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอยา่ง

มีนยัสาํคญั 

: ไม่มี 

17. การเขา้ประชุมปี 2558 : - ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประชุม 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

- ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ประชุม 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

- คณะกรรมการบริษทั ประชุม 4 คร้ัง เขา้ประชุม 2 คร้ัง 

- คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุม 4 คร้ัง เขา้ประชุม 2 คร้ัง 

18. วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ของบริษทั 

: วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556 
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นิยามกรรมการอสิระ : บริษทัไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเท่ากบัขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ในเร่ืองการถือหุน้ในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทัถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั 

 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1.5 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทั

ยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

1.6 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ผูใ้ห้บริการ

ดา้นวิชาชีพแก่บริษทั เช่น ผูส้อบบญัชี ทนายความ หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย 

หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ย

กวา่ 2 ปี 

1.7 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดส่้วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้น

การเงิน และการบริหาร ซ่ึงรวมถึงไม่เป็นลูกคา้ คู่คา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ี/ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมของ

บริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะทาํใหข้าดความเป็นอิสระ 

1.8 ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย หรือบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

ประวตัิคณะกรรมการทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลบัเข้ามาดาํรงตําแหน่งอกีวาระหน่ึง 

หลงัจากที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 

1. ช่ือ-สกลุ : นายทชัชะพงศ ์ประเวศวรารัตน์ 

2. ประเภทของกรรมการ : กรรมการ / ประธานคณะกรรมการเพ่ือความยัง่ยนื 

3. ตาํแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรับการแต่งตั้ง : กรรมการ / ประธานคณะกรรมการเพ่ือความยัง่ยนื 

4. อาย ุ : 72 ปี 

5. ประวติัการศึกษา : ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  

สาขาโยธาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

6. การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร IOD 

6.1 Director Accreditation Program รุ่นท่ี 15/2004  

6.2 Chairman 2000 

6.3 Finance for Non – Finance Directors 

6.4 Director Certification Program รุ่นท่ี 91/2007 

หลกัสูตรอ่ืน 

- 

7. จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการในวาระ

ปัจจุบนั 

: 3 ปี 10 วนั (11 เมษายน 2556 - 21 เมษายน 2559) 

8. ตาํแหน่งปัจจุบนั : - กรรมการ  

- ประธานคณะกรรมการเพ่ือความยัง่ยนื 

9. ประสบการณ์การทาํงาน : - มีความรู้ความสามารถทางดา้นงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินมากวา่ 

30 ปี  

- มีความรู้ความสามารถดา้นการบริหารการเงินมากกวา่ 30 ปี 

- เป็นผูร่้วมก่อตั้ง บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) 

10. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การดาํเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ี

กาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั มหาชน โดยผา่นขั้นตอนกลัน่กรอง และ

เสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

11. ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 

12. ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่

บริษทัจดทะเบียน)   

: - กรรมการบริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จาํกดั 

- กรรมการบริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

13. ดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ

บริษทั 

: ไม่มี 

14. การถือหุน้บริษทั (ณ วนัท่ี 2 

กนัยายน 2558) 

 

: 17,787,800 หุน้ 
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15. สัดส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด 

: ร้อยละ 5.82 

16. การเขา้ประชุมปี 2558 : - ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประชุม 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

- ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ประชุม 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

- ประชุมคณะกรรมการบริษทั ประชุม 4 คร้ัง เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

17. วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ของบริษทั 

: วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2547 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556 
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ประวตัิคณะกรรมการทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลบัเข้ามาดาํรงตําแหน่งอกีวาระหน่ึง 

หลงัจากที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 

1. ช่ือ-สกลุ : นางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ 

2. ประเภทของกรรมการ : กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร 

3. ตาํแหน่งท่ีเสนอเพ่ือรับการแต่งตั้ง : กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร       

4. อาย ุ :  38 ปี 

5. ประวติัการศึกษา : Msc. of Financial Management, University  

of Exeter, UK 

6. การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร IOD 

6.1 Director Certification Program รุ่นท่ี 116/2009 

6.2 Role of the nomination and governance committee (RNG)  

1/2011  

6.3 Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 6/2015 

หลกัสูตรอ่ืน 

1. หลกัสูตร Professional CFO รุ่น 4 

2. หลกัสูตร Executive Director Program รุ่นท่ี 5 

3. หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง "ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม" 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รุ่นท่ี 3 

4. หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่นท่ี 2 ของ

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

5. หลกัสูตรการบริหารความมัง่คัง่สาํหรับผูน้าํยคุใหม่ (TISCO WEP) 

รุ่นท่ี 2 

6.  Thai-Chinese Young Executive Program (TCYEP) รุ่นท่ี 1 

7.  หลกัสูตรภูมิพลงัแผน่ดิน สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 4 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

8.  หลกัสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นท่ี 4 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

7. จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการในวาระ

ปัจจุบนั 

: 3 ปี 10 วนั (11 เมษายน 2556 - 21 เมษายน 2559) 

8. ตาํแหน่งปัจจุบนั : - กรรมการ 

- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
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9. ประสบการณ์การทาํงาน : - 2003-2004 - Finance & Accounting officer, Team Consulting 

Engineering Management Co, Ltd 

- 2004-2005 - Investor Relations, Seafco Plc. 

- 2007 - Senior Fixed Income officer, Bualuang Securities plc. 

- 2008 - Senior Marketing Officer, Bualuang Securities plc. 

- 2009 - Assistant manager, Sales & Marketing Department, UOB 

Bullion & Futures (Thai) Co.,Ltd. 

- 2006 – Feb. 2009 -Director,  

-     S.T.P. Asset Co, Ltd. 

10. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การดาํเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ี

กาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั มหาชน โดยผา่นขั้นตอนกลัน่กรอง 

และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

11. ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 

12. ตาํแหน่งในกิจการอ่ืน(ท่ีไม่ใช่

บริษทัจดทะเบียน)   

: ไม่มี 

13. ดาํรงตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/

กิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ

บริษทั 

: ไม่มี 

14. การถือหุน้ (ณ วนัท่ี 2 กนัยายน 

2558) 

: 16,812,011 หุน้ 

15. สัดส่วนของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด 

: ร้อยละ 5.50 

16. การเขา้ประชุมปี 2558 : - ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประชุม 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

- ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ประชุม 1 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

- คณะกรรมการบริษทั ประชุม 4 คร้ัง เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประชุม 4 คร้ัง เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

17. วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ของบริษทั 

: วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 10  เมษายน 2552  

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งคร้ังล่าสุด เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2556 

 


