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ประวัติกรรมการที่ได�รับการเสนอชื่อให�ได�รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทท่ีครบกำหนดตามวาระ 

ชื่อ-สกลุ : ศาสตราจารย�พิเศษประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล 

อาย ุ : 78 ป� 

สัญชาติ : ไทย 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

ตำแหน�งป�จจุบัน : กรรมการอิสระ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต�งต้ัง : กรรมการอิสระ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วันที่เข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบริษัทเป�นคร้ังแรก  

7 กันยายน 2561  

ดำรงตำแหน�งกรรมการบริษัทมาแล�วเป�นเวลา  

2 ป� 7 เดือน 

จำนวนป�ที่ดำรงตำแหน�งเป�นกรรมการอิสระ 

2 ป� 7 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษา 

x ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณัฑติกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลยั  

x ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบณัฑติกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร� มหาวิทยาลัยอีสเทิร�นเอเชีย  

x ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยโคลมัเบีย (นิวยอร�ก) สหรัฐอเมริกา 

x ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต (เกยีรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

x ประกาศนียบตัร การสอนสิทธิมนษุยชนมหาวิทยาลัยสตราบูร�ก ฝรั่งเศส 

x ประกาศนียบตัรการประเมินค�าอสงัหาริมทรัพย� สถาบันปฏิรปูท่ีดินไต�หวันร�วมกับ Lincoln Land Institute, 

Massachusetts, U.S.A. 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

x หลักสตูร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ�นที่ 1/2549 

x หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ�นที่ 41/2548  

x หลักสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ�นท่ี 11/2547 
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สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท  ดยนับรวมการถือหุ�นของคู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ 

 - ไม�มี - 

ประวัติการทำ ิดก หมายในระยะเวลา 10 ป� ที่ �านมา 

 - ไม�มี - 

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน�งกรรมการและ ู�บริหารในกิจการอื่น 

การด รงต หน�ง นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช�วงเวลา ตำแหน�ง บริษัท 

2555 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความยั่งยืน 

บริษัท เบอร�ลี่ ยุคเกอร� จ กัด (มหาชน) 

2553 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ  

กรรมการสรรหา 

กรรมการก หนดค�าตอบ ทน 

บริษัท โออิชิ กรุป จ กัด (มหาชน) 

2553 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการก หนดค�าตอบ ทน ละสรรหา 

ประธานกรรมการก กับดู ลกิจการที่ดี  

บริษัท อาหารสยาม จ กัด (มหาชน) 

การด รงต หน�ง นกิจการอื่นที่ไม� ช�บริษัทจดทะเบียน จ นวน 4 กิจการ 

การด รงต หน�งเปนกรรมการ ละ ู�บริหาร นกิจการอื่นที่อาจท ห�เกิดความขัด ย�งทาง ลประโยชน�หรือมีส าพเปนการ ข�งขัน

ทางธุรกิจกับบริษัท  

- ไม�มี - 

ลักษณะความสัม ัน ของกรรมการอิสระ การมีความสัม ัน กับบริษัท  / บริษัทย�อย / บริษัทร�วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให�

เกิดความขัดแย�งทาง ลประ ยชนหรือมีสภา เป�นการแข�งขันทาง ุรกิจกับบริษัท  ในป�จจุบันหรือในช�วง 2 ป� ที่ �านมา 

1. เปนกรรมการที่มีส�วนร�วม นการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ�าง หรือท่ีปรกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจ  : ไม�เปน 

2. เปน ู� ห�บริการทางวิชาชีพ : ไม�เปน 

3. มีความสัมพันธ�ทางครอบครัวกับ ู�บริหาร หรือ ู�ถือหุ�นราย หญ�ของบริษัท  / บริษัทย�อย / บริษัทร�วม : ไม�มี 

4. มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจอย�างมีนัยส คัญ อันอาจมี ลท ห�ไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�อย�างเปนอิสระ : ไม�มี 

สัดส�วนการเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย�อยในรอบป�ที่ �านมา 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    6/6  
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ประวัติกรรมการที่ได�รับการเสนอชื่อให�ได�รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทท่ีครบกำหนดตามวาระ 

ชื่อ-สกลุ : นายรังสรรค� ศรีวรศาสตร� 

อาย ุ : 66 ป� 

สัญชาติ : ไทย 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

ตำแหน�งป�จจุบัน : กรรมการอิสระ  

  ประธานกรรมการสรรหา ละก หนดค�าตอบ ทน 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต�งต้ัง : กรรมการอิสระ  

  ประธานกรรมการสรรหา ละก หนดค�าตอบ ทน 

วันที่เข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบริษัทเป�นคร้ังแรก  

 กันยายน   

ดำรงตำแหน�งกรรมการบริษัทมาแล�วเป�นเวลา  

2 ป� 7 เดือน 

จำนวนป�ที่ดำรงตำแหน�งเป�นกรรมการอิสระ 

2 ป� 7 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษา 

x ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บริหารธรุกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� 
x ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต (นิตศิาสตร�) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
x ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค หง 
x ปริญญาบัตรหลักสูตรปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร พ ศ  2549 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

x หลักสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ�นที ่  
x หลักสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ�นที่   
x หลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ�นที่   
x หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ�นที่   
x หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ�นที่   
x หลักสตูร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ�นที่   
x หลักสตูร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ�นที่   
x หลักสตูร Refresher Course DCP (DCP re) รุ�นที่   
x หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่  
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สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท  ดยนับรวมการถือหุ�นของคู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ 

ร�อยละ 0.0006 

ประวัติการทำ ิดก หมายในระยะเวลา 10 ป� ที่ �านมา 

 - ไม�มี - 

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน�งกรรมการและ ู�บริหารในกิจการอื่น 

การด รงต หน�ง นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช�วงเวลา ตำแหน�ง บริษัท 

2560 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา ละก หนดค�าตอบ ทน 

บริษัท ยู ิตี จ กัด (มหาชน) 

2560 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ  บริษัท ดับบลิวพี เอนเนอร�ยี่ จ กดั (มหาชน) 

2559 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการก กับดู ลกิจการ 

บริษัท เจริญโ ค ัณฑ�อาหาร จ กัด (มหาชน) 

2558 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เบอร�ลี่ ยุคเกอร� จ กัด (มหาชน) 

การด รงต หน�ง นกิจการอื่นที่ไม� ช�บริษัทจดทะเบียน จ นวน 5 กิจการ 

การด รงต หน�งเปนกรรมการ ละ ู�บริหาร นกิจการอื่นที่อาจท ห�เกิดความขัด ย�งทาง ลประโยชน�หรือมีส าพเปนการ ข�งขัน

ทางธุรกิจกับบริษัท  

ปจจุบัน นายรังสรรค� ศรีวรศาสตร� ด รงต หน�งกรรมอิสระ ละประธานกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ยู ิตี จ กัด (มหาชน) 

่งประกอบธุรกิจพั นาอสังหาริมทรัพย�เพื่อขาย เพื่อ ห�เช�า รวมทังธุรกิจโรง รมทัง นประเทศ ละต�างประเทศ  

ลักษณะความสัม ัน ของกรรมการอิสระ การมีความสัม ัน กับบริษัท  / บริษัทย�อย / บริษัทร�วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให�

เกิดความขัดแย�งทาง ลประ ยชนหรือมีสภา เป�นการแข�งขันทาง ุรกิจกับบริษัท  ในป�จจุบันหรือในช�วง 2 ป� ที่ �านมา 

1.  เปนกรรมการที่มีส�วนร�วม นการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ�าง หรือท่ีปรกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจ  : ไม�เปน 

2. เปน ู� ห�บริการทางวิชาชีพ : ไม�เปน 

3. มีความสัมพันธ�ทางครอบครัวกับ ู�บริหาร หรือ ู�ถือหุ�นราย หญ�ของบริษัท  / บริษัทย�อย / บริษัทร�วม : ไม�มี 

4. มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจอย�างมีนัยส คัญ อันอาจมี ลท ห�ไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�อย�างเปนอิสระ : ไม�มี 

สัดส�วนการเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย�อยในรอบป�ที่ �านมา 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 

การประชุมคณะกรรมการสรรหา ละก หนดค�าตอบ ทน    6/6  
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ประวัติกรรมการที่ได�รับการเสนอชื่อให�ได�รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทท่ีครบกำหนดตามวาระ 

ชื่อ-สกลุ : นายวัชรา ตันตริยานนท� 

อาย ุ : 63 ป� 

สัญชาติ : ไทย 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

ตำแหน�งป�จจุบัน : กรรมการอิสระ  

  กรรมการตรวจสอบ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต�งต้ัง : กรรมการอิสระ  

  กรรมการตรวจสอบ 

วันที่เข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบริษัทเป�นคร้ังแรก  

 กันยายน   

ดำรงตำแหน�งกรรมการบริษัทมาแล�วเป�นเวลา  

2 ป� 7 เดือน 

จำนวนป�ที่ดำรงตำแหน�งเป�นกรรมการอิสระ 

2 ป� 7 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษา 

x ปริญญาโท Science in Management Administration, Northrop University, California, USA 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

x หลักสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ�นที่ 6/2558 

x Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ�นที่ 41/2555 

x หลักสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ�นที่ 16/2555 

x หลักสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ�นที ่13/2555 

x หลักสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ�นที่ 8/2555 

x หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 94/2550 

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท  ดยนับรวมการถือหุ�นของคู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ 

ร�อยละ  
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ประวัติการทำ ิดก หมายในระยะเวลา 10 ป� ที่ �านมา 

 - ไม�มี - 

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน�งกรรมการและ ู�บริหารในกิจการอื่น 

การด รงต หน�ง นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช�วงเวลา ตำแหน�ง บริษัท 

2560 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

กรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

กรรมการสรรหา ละก หนดค�าตอบ ทน 

บริษัท การบินไทย จ กดั (มหาชน) 

2559 - ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ 

บริษัท เอม พิคเจอร�ส เอนเตอร�เทน 

เม�นท� จ กัด (มหาชน) 

2556 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  

กรรมการอิสระ  

บริษัท อีสเทิร�นโพลีเมอร� กรุป จ กัด 

(มหาชน) 

การด รงต หน�ง นกิจการอื่นที่ไม� ช�บริษัทจดทะเบียน จ นวน 6 กิจการ 

การด รงต หน�งเปนกรรมการ ละ ู�บริหาร นกิจการอื่นที่อาจท ห�เกิดความขัด ย�งทาง ลประโยชน�หรือมีส าพเปนการ ข�งขัน

ทางธุรกิจกับบริษัท  

- ไม�มี - 

ลักษณะความสัม ัน ของกรรมการอิสระ การมีความสัม ัน กับบริษัท  / บริษัทย�อย / บริษัทร�วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให�

เกิดความขัดแย�งทาง ลประ ยชนหรือมีสภา เป�นการแข�งขันทาง ุรกิจกับบริษัท  ในป�จจุบันหรือในช�วง 2 ป� ที่ �านมา 

1.   เปนกรรมการที่มีส�วนร�วม นการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ�าง หรือท่ีปรกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจ  : ไม�เปน 

2. เปน ู� ห�บริการทางวิชาชีพ : ไม�เปน 

3. มีความสัมพันธ�ทางครอบครัวกับ ู�บริหาร หรือ ู�ถือหุ�นราย หญ�ของบริษัท  / บริษัทย�อย / บริษัทร�วม : ไม�มี 

4. มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจอย�างมีนัยส คัญ อันอาจมี ลท ห�ไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�อย�างเปนอิสระ : ไม�มี 

สัดส�วนการเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย�อยในรอบป�ที่ �านมา 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    6/6  
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ประวัติกรรมการที่ได�รับการเสนอชื่อให�ได�รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทท่ีครบกำหนดตามวาระ 

ชื่อ-สกลุ : รองศาสตราจารย�ธิติพันธุ� เชือบุญชัย 

อาย ุ : 68 ป� 

สัญชาติ : ไทย 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ 

ตำแหน�งป�จจุบัน : กรรมการอิสระ  

  กรรมการบริหารความเสีย่ง  

  กรรมการก กับดู ลกิจการ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต�งต้ัง : กรรมการอิสระ  

  กรรมการบริหารความเสีย่ง  

  กรรมการก กับดู ลกิจการ 

วันที่เข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบริษัทเป�นคร้ังแรก  

 กันยายน   

ดำรงตำแหน�งกรรมการบริษัทมาแล�วเป�นเวลา  

2 ป� 7 เดือน 

จำนวนป�ที่ดำรงตำแหน�งเป�นกรรมการอิสระ 

2 ป� 7 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษา 

x พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

x Master of Laws (LL.M.), Harvard Law School, U.S.A 

x เนติบัณฑิตไทย ส นักอบรมศกษากฎหมาย ห�งเนติบณัฑิตยส า 

x นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินยิมอันดับหน่ง) สาขานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

x หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ�น 0/ 543   

x หลักสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ�น 3/2554 

x หลักสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ�นที่ 33/2562 

x หลักสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ�นที่ 16/2562 

x หลักสตูร Financial Statements for Directors  (FSD) รุ�นที่ 40/2562 
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สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท  ดยนับรวมการถือหุ�นของคู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ 

ร�อยละ 0.0031 

ประวัติการทำ ิดก หมายในระยะเวลา 10 ป� ที่ �านมา 

 - ไม�มี - 

ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน�งกรรมการและ ู�บริหารในกิจการอื่น 

การด รงต หน�ง นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช�วงเวลา ตำแหน�ง บริษัท 

2560 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการก กับดู ลกิจการทีด่ ี

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท เ รเ อร�ส พรอพเพอร�ตี 

(ประเทศไทย) จ กัด (มหาชน) (เดิมช่ือ

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอน

เนคชั่น จ กัด (มหาชน)) 

 

2559 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการก กับดู ลบรรษัท ิบาล  

บริษัท ยูนิเวนเจอร� จ กดั (มหาชน) 

 

การด รงต หน�ง นกิจการอื่นที่ไม� ช�บริษัทจดทะเบียน จ นวน 4 กิจการ 

การด รงต หน�งเปนกรรมการ ละ ู�บริหาร นกิจการอื่นที่อาจท ห�เกิดความขัด ย�งทาง ลประโยชน�หรือมีส าพเปนการ ข�งขัน

ทางธุรกิจกับบริษัท  

ปจจุบัน รศ  ธิติพันธุ� เชือบุญชัย ด รงต หน�งกรรมการอิสระ ละประธานกรรมการตรวจสอบ นบริษัท เ รเ อร�ส พรอพเพอร�ตี 

(ประเทศไทย) จ กัด (มหาชน) ่งประกอบธุรก ิจพั นาอสังหาร ิมทร ัพย �เพ ื ่อการอยู �อาศัย เพื ่อ การอุตสาหกรรม  

เพื่อการพาณิชยกรรม ละธุรกิจโรง รม ละด รงต หน�งกรรมการอิสระ ละกรรมการตรวจสอบ นบริษัท ยูนิเวนเจอร� จ กัด 

(มหาชน) ่งประกอบธุรกิจพั นาอสังหาริมทรัพย�เพื่อขาย เพ่ือ ห�เช�า ละธุรกิจโรง รม 

ลักษณะความสัม ัน ของกรรมการอิสระ การมีความสัม ัน กับบริษัท  / บริษัทย�อย / บริษัทร�วม หรือ นิติบุคคลอื่นที่ทำให�

เกิดความขัดแย�งทาง ลประ ยชนหรือมีสภา เป�นการแข�งขันทาง ุรกิจกับบริษัท  ในป�จจุบันหรือในช�วง 2 ป� ที่ �านมา 

1.  เปนกรรมการที่มีส�วนร�วม นการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ�าง หรือท่ีปรกษาท่ีได�รับเงินเดือนประจ  : ไม�เปน 

2. เปน ู� ห�บริการทางวิชาชีพ : ไม�เปน 

3. มีความสัมพันธ�ทางครอบครัวกับ ู�บริหาร หรือ ู�ถือหุ�นราย หญ�ของบริษัท  / บริษัทย�อย / บริษัทร�วม : ไม�มี 

4. มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจอย�างมีนัยส คัญ อันอาจมี ลท ห�ไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�อย�างเปนอิสระ : ไม�มี 

สัดส�วนการเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย�อยในรอบป�ที่ �านมา 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง      8/8 

การประชุมคณะกรรมการก กับดู ลกิจการ      4/4   
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ประวัติกรรมการที่ได�รับการเสนอชื่อให�ได�รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทท่ีครบกำหนดตามวาระ 

ชื่อ-สกลุ : นายวีระวงค� จิตต�มิตร าพ 

อาย ุ : 63 ป� 

สัญชาติ : ไทย 

ประเภทกรรมการ : กรรมการบริษัท 

ตำแหน�งป�จจุบัน : กรรมการบริษัท  

  กรรมการก กับดู ลกิจการ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต�งต้ัง : กรรมการบริษัท  

  กรรมการก กับดู ลกิจการ 

วันที่เข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบริษัทเป�นคร้ังแรก  

 กันยายน   

ดำรงตำแหน�งกรรมการบริษัทมาแล�วเป�นเวลา  

2 ป� 7 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษา 

x ปริญญาโท นิติศาสตร�มหาบณัฑิต University of Pennsylvania, U.S.A. 

x เนติบัณฑิตไทย เนติบณัฑิตยส า 

x เนติบัณฑิตรัฐนิวยอร�ก New York State Bar Admission   

x ปริญญาตรี นิติศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย  

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

x หลักสตูร Train of the Trainer (TOT) รุ�นที่ 1/2556  

x หลักสตูร The Executive Director Course (ECD) รุ�นที่ 1/2555  

x หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ�นที่ 0/2543 

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท  ดยนับรวมการถือหุ�นของคู�สมรส และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ 

-ไม�มี- 

ประวัติการทำ ิดก หมายในระยะเวลา 10 ป� ที่ �านมา 

- ไม�มี – 
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ประวัติการทำงาน และการดำรงตำแหน�งกรรมการและ ู�บริหารในกิจการอื่น 

การด รงต หน�ง นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช�วงเวลา ตำแหน�ง บริษัท 

2558 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการก กับดู ลกิจการ 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ กัด 

(มหาชน) 

2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาค�าตอบ ทน ละบรรษัท ิบาล 

ธนาคารไทยพาณิชย� จ กัด (มหาชน) 

2544 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เบอร�ลี่ ยุคเกอร� จ กัด (มหาชน) 

การด รงต หน�ง นกิจการอื่นที่ไม� ช�บริษัทจดทะเบียน จ นวน 4 กิจการ 

การด รงต หน�งเปนกรรมการ ละ ู�บริหาร นกิจการอื่นที่อาจท ห�เกิดความขัด ย�งทาง ลประโยชน�หรือมีส าพเปนการ ข�งขัน

ทางธุรกิจกับบริษัท  

- ไม�มี - 

สัดส�วนการเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย�อยในรอบป�ที่ �านมา 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 

การประชุมคณะกรรมการก กับดู ลกิจการ       4/4 




