สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ข้อมูลและประวัติของบุคคลทีถ่ ูกเสนอชื่อให้ได้รบั แต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
(แต่งตั้งกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ)

นางดารณี หัวใจ
อายุ

62 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการ (มีอานาจจัดการ)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

วันเดือนปี ที่ได้รบั แต่งตั้ง
เป็ นกรรมการบริษทั

30 เมษายน 2547 (5 วาระ / 11 ปี 11 เดือน)

การถือหุน้ ในบริษทั

500,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ACP: Audit Committee Program รุ่นที่ 36/2554
DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 99/2551

ประสบการณ์ทางาน

2547-ปัจจุบนั กรรมการ (มีอานาจจัดการ), ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, อนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทางยกระดับ ดอนเมือง จากัด
(มหาชน)
2557-2559 นายกสมาคม สมาคมนิสติ เก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชย์ศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555-2557 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การ
ธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
2555-2556 อุปนายก สมาคมนิสติ เก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชย์ศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551-2557 กรรมการ (มีอานาจจัดการ) บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอเอเอ็มซี
จากัด
2543-2547 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ พาลาภ จากัด
2541-2547 กรรมการ, ผู้อานวยการอาวุโส บริษัทเงินทุน โกลบอลไทย จากัด
2527-2541 ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายสินเชื่อและการตลาด บริษัทเงินทุน เอก
ธนกิจ จากัด (มหาชน)
ไม่มี

ประวัติการทาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

หน้ า 1 จาก 12

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึ่งได้ กระทา
โดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทใน
รอบปี ที่ผ่านมา

คุณสมบัติตอ้ งห้าม

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ -ไม่ม-ี
แห่งประเทศไทย
1 แห่ง: บริษัท ทางยกระดับ ดอนเมือง จากัด (มหาชน)
กิจการอื่น
-ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558
ประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2558

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/
จานวนครั้งประชุมทั้งหมด
6/6
1/1

คิดเป็ นร้อยละ
100
100

หน้ า 2 จาก 12

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ข้อมูลและประวัติของบุคคลทีถ่ ูกเสนอชื่อให้ได้รบั แต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
(แต่งตั้งกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ)
นายธนศักดิ์ วหาวิศาล
อายุ

58 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

วันเดือนปี ที่ได้รบั แต่งตั้ง
เป็ นกรรมการบริษทั

27 เมษายน 2557 (1 ปี 11 เดือน)

การถือหุน้ ในบริษทั

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก Graduate School of International Studies, University of Denver,
USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 85/2550
CGI: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries ปี 2558

ประสบการณ์ทางาน

2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์
จากัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จากัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท พี เอช เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
2543-ปัจจุบนั กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท นา้ มันอพอลโล (ไทย) จากัด
2553-2557 กรรมการ บริษัท แอสแพน อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
2553-2557 กรรมการ บริษัท แอสแพน รีสอร์ท จากัด
2550-2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จากัด (มหาชน)
2543-2544 รองอธิการบดี วิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด
2541-2543 ผู้ตรวจการ องค์การเพื่อการปฏิรปู ระบบสถาบันการเงิน

ประวัติการทาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณสมบัติตอ้ งห้าม

1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึ่งได้ กระทา
โดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทใน
รอบปี ที่ผ่านมา

หน้ า 3 จาก 12

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง: บริษัทหลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จากัด (มหาชน)
แห่งประเทศไทย
2 แห่ง : บริษัท พี เอช เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
กิจการอื่น
บริษัท นา้ มันอพอลโล (ไทย) จากัด
-ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558
ประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2558

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/
จานวนครั้งประชุมทั้งหมด
4/6
4/4
1/1

คิดเป็ นร้อยละ
66.66
100
100

หน้ า 4 จาก 12

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ข้อมูลและประวัติของบุคคลทีถ่ ูกเสนอชื่อให้ได้รบั แต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
(แต่งตั้งกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ)
นางอรอร อัครเศรณี
อายุ

39 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการ (มีอานาจจัดการ)
ผู้อานวยการ ฝ่ ายธุรกิจเงินฝาก 2

วันเดือนปี ที่ได้รบั แต่งตั้ง
เป็ นกรรมการบริษทั

27 เมษายน 2557 (1 ปี 11 เดือน)

การถือหุน้ ในบริษทั

ไม่มี
(หมายเหตุ: นางอรอร อัครเศรณี เป็ นกรรมการผู้มอี านาจลงนามของ
บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จากัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจานวน 200,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 119/2558

ประสบการณ์ทางาน

2557-ปัจจุบนั กรรมการ (มีอานาจจัดการ), ผู้อานวยการ
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)
2545-ปัจจุบนั กรรมการผู้มอี านาจ บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จากัด
2545-ปัจจุบนั กรรมการผู้มอี านาจ บริษัท เศรณี โฮม จากัด
2545-ปัจจุบนั กรรมการผู้มอี านาจ บริษัท เศรณี แฟคตอริ่ง จากัด
2545-ปัจจุบนั กรรมการผู้มอี านาจ บริษัท เศรณี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
2545-ปัจจุบนั กรรมการผู้มอี านาจ บริษัท ปาล์มฮิลส์ โฮม จากัด
2545-ปัจจุบนั กรรมการผู้มอี านาจ บริษัท แทรงควิลลิสต้ า จากัด
2545-ปัจจุบนั กรรมการผู้มอี านาจ บริษัท ตรรก อินทีเรีย แอนด์ อาร์คเิ ทค
จากัด
2543-2545 Communications Manager, Ogilvy & Mather Advertising
(Thailand)
2542-2543 เจ้ าหน้ าที่ศูนย์บริการการลงทุน Thailand Board of Investment
(BOI)
2541
Research Officer, Research Department, ANZ Bank,
Australia

หน้ า 5 จาก 12

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ประวัติการทาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณสมบัติตอ้ งห้าม

1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึ่งได้ กระทา
โดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทใน
รอบปี ที่ผ่านมา

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ -ไม่ม-ี
แห่งประเทศไทย
7 แห่ง: บริษัท เศรณี โฮลดิ้งส์ จากัด
กิจการอื่น
บริษัท เศรณี โฮม จากัด
บริษัท เศรณี แฟคตอริ่ง จากัด
บริษัท เศรณี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
บริษัท ปาล์มฮิลส์ โฮม จากัด
บริษัท แทรงควิลลิสต้ า จากัด
บริษัท ตรรก อินทีเรีย แอนด์ อาร์คเิ ทค จากัด
-ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558
ประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2558

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/
จานวนครั้งประชุมทั้งหมด
6/6
1/1

คิดเป็ นร้อยละ
100
100

หน้ า 6 จาก 12

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ข้อมูลและประวัติของบุคคลทีถ่ ูกเสนอชื่อให้ได้รบั แต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
(แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่)
นายวรุฒ บู ลกุล
อายุ

31 ปี

การถือหุน้ ในบริษทั

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทางาน

2557-ปัจจุบนั กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรุค๊ เคอร์ บิสซิเนส ดีเวลล็อปเม้ นท์
จากัด
2555-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท บรุค๊ เคอร์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบนั กรรมการผู้มอี านาจ บริษัท บ้ านฉาง กรุป๊ จากัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบนั กรรมการผู้มอี านาจ บริษัท จัตรุ ัสโปรเจ็คท์ จากัด
2554-ปัจจุบนั กรรมการผู้มอี านาจ บริษัท เอ็มซีแอล พร็อพเพอร์ต้ ี จากัด
2554-ปัจจุบนั กรรมการผู้มอี านาจ บริษัท เอ็มซีแอล แอสเซทส์ จากัด
2552-ปัจจุบนั กรรมการผู้มอี านาจ บริษัท เซ็นจูร่ี พัทยา จากัด
2552-ปัจจุบนั กรรมการผู้มอี านาจ บริษัท เคเอ็มที แอสเซ็ทส์ จากัด
2551-ปัจจุบนั กรรมการผู้มอี านาจ บริษัท เอ็ม.ซี.แอล. จากัด
2551-ปัจจุบนั กรรมการผู้มอี านาจ บริษัท เอ็มซีแอล เรียล เอสเตท จากัด
2553-2555 ผู้ช่วยผู้อานวยการ Investment Banking บริษัท บรุค๊ เคอร์ กรุป๊
จากัด (มหาชน)
2550-2553 นักวิเคราะห์ Investment Banking ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน)

ประวัติการทาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณสมบัติตอ้ งห้าม

1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึ่งได้ กระทา
โดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทใน
รอบปี ที่ผ่านมา

หน้ า 7 จาก 12

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง : บริษัท บรุค๊ เคอร์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
แห่งประเทศไทย
กิจการอื่น

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั

9 แห่ง : บริษัท บรุค๊ เคอร์ บิสซิเนส ดีเวลล็อปเม้ นท์ จากัด
บริษัท บ้ านฉาง กรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษัท จัตรุ ัสโปรเจ็คท์ จากัด
บริษัท เอ็มซีแอล พร็อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริษัท เอ็มซีแอล แอสเซทส์ จากัด
บริษัท เซ็นจูร่ี พัทยา จากัด
บริษัท เคเอ็มที แอสเซ็ทส์ จากัด
บริษัท เอ็ม.ซี.แอล. จากัด
บริษัท เอ็มซีแอล เรียล เอสเตท จากัด
-ไม่ม-ี

หน้ า 8 จาก 12

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ข้อมูลและประวัติของบุคคลทีถ่ ูกเสนอชื่อให้ได้รบั แต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
(แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่)
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
อายุ

61 ปี

การถือหุน้ ในบริษทั

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท MDS. (Economic Policy and Planning), Institute of Social
Studies, the Hague, the Netherlands

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

RCC: Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 20/2558
DCPU: Director Certification Program Update รุ่นที่ 4/2558
AACP: Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 15/2557
ACEP: Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 10/2557
RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 3/2555
FGP: Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 4/2555
RCP: The Role of Chairman Program รุ่นที่ 28/2555
ACP: Audit Committee Program รุ่นที่ 39/2555
FSD: Finance Statement for Director รุ่นที่ 10/2553
FND: Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 28/2549
DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 72/2549
DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 40/2548

ประสบการณ์ทางาน

2556-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จากัด
(มหาชน)
2557-2558 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงการคลัง
2557-2557 กรรมการ บริษัท อ.ส.ม.ท. จากัด (มหาชน)
2555-2557 กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกากับดูแลการ
บริหารกิจการที่ดี ธนาคารออมสิน
2555-2557 ผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
2555-2556 กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีอเี อ เอ็นคอม
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
2554-2557 กรรมการอานวยการ, ประธานอนุกรรมการงบประมาณ, รอง
ประธานอนุกรรมการโครงสร้ างองค์กร โรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง
2554-2555 กรรมการ บริษัท สินเชื่อไปรษณีย์ไทย จากัด

หน้ า 9 จาก 12

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
2554-2555 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด
(มหาชน)
2554-2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2553-2557 กรรมการ, ประธานอนุกรรมการลงทุน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2552-2554 ที่ปรึกษาด้ านเศรษฐกิจการคลัง สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
2552-2553 กรรมการ, กรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ า
แห่งประเทศไทย
2550-2552 กรรมการบริหารสารอง ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี ซี
สหรัฐอเมริกา
2548-2550 กรรมการ, กรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ า
แห่งประเทศไทย
2544-2546 กรรมการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้ าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณสมบัติตอ้ งห้าม

1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึ่งได้ กระทา
โดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทใน
รอบปี ที่ผ่านมา

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง : บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
แห่งประเทศไทย
กิจการอื่น

1 แห่ง : กระทรวงการคลัง

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั

-ไม่ม-ี

หน้ า 10 จาก 12

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ข้อมูลและประวัติของบุคคลทีถ่ ูกเสนอชื่อให้ได้รบั แต่งตั้งเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
(แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่)
นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ
อายุ

65 ปี

การถือหุน้ ในบริษทั

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท นิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ACP: Audit Committee Program รุ่นที่ 9/2548
DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 9/2547
DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 46/2547

ประสบการณ์ทางาน

2549-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล บริษัท ทีทดี บั บลิว จากัด (มหาชน)
2547-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน บริษัท ไทยศรีประกันภัย จากัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ล็อกซ์เลย์ ไวร์เลส จากัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบนั รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2544-2545 ผู้อานวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
2540-2541 ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ประวัติการทาผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

คุณสมบัติตอ้ งห้าม

1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึ่งได้ กระทา
โดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทใน
รอบปี ที่ผ่านมา

หน้ า 11 จาก 12

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
บริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง : บริษัท ทีทดี บั บลิว จากัด (มหาชน)
แห่งประเทศไทย
4 แห่ง : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จากัด (มหาชน)
กิจการอื่น
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ ไวร์เลส จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
-ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั

หน้ า 12 จาก 12

