
ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง   
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                                     สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 

 
ประวัตกิรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
ชื่อ - ชื่อสกุล นายวฒุิพล  สริุยาภิวฒัน์ 
อาย ุ 72 ปี   
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ   
 ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล   
 และ กรรมการอิสระ 
 

คุณวุฒกิารศึกษา   -    Bachelor of Commerce (Accountancy) University of New South Wales, Australia   
   -    นิติศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
                  -    Diploma, Management Course, IMD, Lausanne, Switzerland 
ความเชี่ยวชาญ   - ด้านบญัชี การเงิน การบริหารจดัการ 
การถอืหุ้นในบริษัท 1,447,000 หุ้น (รวมคูส่มรส) คดิเป็นร้อยละ 0.10 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 : XO) 
 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน    
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน   

2548 – ปัจจบุนั   -    ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ กรรมการอิสระ 
        บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 
2548 – ปัจจบุนั   -    ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง  
    กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และ กรรมการอิสระ 
        บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) 
2548 – ปัจจบุนั   -    ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ กรรมการอิสระ  

    บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน     -ไมม่ี- 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท -ไมม่ี- 
กิจการของรัฐ       -ไมม่ี- 
 

ต าแหน่งงานในอดตี   
 - กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล   
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
  - กรรมการบริษัท 

   บมจ. อี๊สต์เอเชียติก๊ (ประเทศไทย) 
 

 
 
 



ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง   
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                                     สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 

 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -    Director Certification Program (DCP 36/2003),  
         Audit Committee Program (ACP 7/2005) และ 
     Director Certification Program Update (DCPU 3/2015) 
         จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558  

ล าดับ การประชุม 
จ านวนครัง้ 

ในการเข้าร่วมประชุม 
อัตราการเข้า 
ร่วมประชุม (%) 

1 การประชมุกรรมการบริษัท 6/6 100 
2 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 100 
3 การประชมุคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 4/4 100 
4 การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 1/1 100 
5 การเข้าร่วมประชมุในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท 2/2 100 

 
ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท - ปี 2541  (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 18 ปี) 

วาระการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ   - ตัง้แตปี่ 2541 - 2559  (รวมระยะเวลา 18 ปี) 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา     -ไมม่ี-  
ประวัติการท ารายการที่อาจเกดิความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2558   -ไมม่ี- 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  -ไมม่ี- 
 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา  
 กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า   

                                                 -ไมม่-ี 
 ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย   

                                                 -ไมม่-ี 
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 

                                                 -ไมม่-ี 
 
 
 
 
 



ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง   
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                                     สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 

 
ประวัตกิรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล นางจงจิตต์  ฐปนางกรู     
อาย ุ  70 ปี  
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท 
 
คุณวุฒกิารศึกษา    -    เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
    -    เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ความเชี่ยวชาญ   - ด้านบริหารการจดัการ และด้านแรงงาน 
การถอืหุ้นในบริษัท 4,000,000 หุ้น (รวมคูส่มรส) คดิเป็นร้อยละ 0.27 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 : XO) 
 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน   -ไมม่ี- 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน        

2532 - ปัจจบุนั   -    กรรมการบริษัท  
     บริษัท บรูพากอล์ฟ แอนด์ คนัทรีคลบั จ ากดั 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท -ไมม่ี- 
กิจการของรัฐ      -ไมม่ี- 
 

ต าแหน่งงานในอดตี   
2535 - 2536 -  รองประธานกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
2536  -  ประธานกรรมการ  บริษัท เซ็นทรัลเอเชีย เจมส์ จ ากดั 
2535 - 2536 -  กรรมการบริษัท  บริษัท ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ จ ากดั 
2533 - 2535 -  กรรมการบริษัท  บริษัท พรสนัติ จ ากดั 
2532 - 2535 - กรรมการผู้จดัการ  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
2532 - 2532 -  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท บรูพากอล์ฟ แอนด์ คนัทรีคลบั จ ากดั 
2514 - 2532 -  หุ้นสว่นผู้จดัการ  ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ยีเ้ฮงหลง 
2508 - 2514 -  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท โรงงานศรีส าอางค์ จ ากดั 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -    Certificate English of Proficiency AUA Language Institute 
 -     Diamond Grading Gemological Institute of America 
 - Director Accreditation Program (DAP 4/2003), 
  Finance for Non-Finance Directors (FND 14/2004) และ 
  Corporate Governance for Executives (CGE 5/2015) 
  จาก สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 



ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง   
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                                     สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 

 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558  

ล าดับ การประชุม 
จ านวนครัง้ 

ในการเข้าร่วมประชุม 
อัตราการเข้า 
ร่วมประชุม (%) 

1 การประชมุกรรมการบริษัท 6/6 100 
2 การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 1/1 100 
3 การเข้าร่วมประชมุในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท 2/2 100 

 
 
ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท -    ปี 2532  (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 27 ปี) 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา     -ไมม่ี-  

ประวัติการท ารายการที่อาจเกดิความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2558   -ไมม่ี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง   
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                                     สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 

 
ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 

ชื่อ - ชื่อสกุล  นายทิฆมัพร  เปลง่ศรีสขุ   
อาย ุ  67 ปี    
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                  
  กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
      และ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
คุณวุฒกิารศึกษา    - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ความเชี่ยวชาญ   - ด้านวศิวกรรมโยธา  ด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และด้านบริหารจดัการ 
การถอืหุ้นในบริษัท  4,000,000 หุ้น (รวมคูส่มรส) คดิเป็นร้อยละ 0.27 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 : XO) 
 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน   -ไมม่ี- 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน   

กรรมการบริษัทของบริษัทยอ่ยของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 3 บริษัท คือ 
2533 – ปัจจบุนั -    กรรมการบริษัท บริษัท พรสนัติ จ ากดั 
2535 – ปัจจบุนั -    กรรมการบริษัท บริษัท ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ จ ากดั 
2550 – ปัจจบุนั -    กรรมการบริษัท บริษัท ลมุพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จ ากดั 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท -ไมม่ี- 
กิจการของรัฐ      -ไมม่ี- 
 
ต าแหน่งงานในอดตี   -  ที่ปรึกษา  บริษัท แกรนด์ ยนูิตี ้ดิเวลลอ็ปเมนท์ จ ากดั  
    -  กรรมการบริษัท  บริษัท แกรนด์ ยนูิตี ้ดิเวลลอ็ปเมนท์ จ ากดั  
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  -    Director Certification Program (DCP 23/2002)  
      และ Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003)   
          จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 
 

 
 
 
 
 
 
 



ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง   
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                                     สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 

 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558  

ล าดับ การประชุม 
จ านวนครัง้ 

ในการเข้าร่วมประชุม 
อัตราการเข้า 
ร่วมประชุม (%) 

1 การประชมุกรรมการบริษัท 6/6 100 
2 การประชมุกรรมการบริหาร 43/45 98 
3 การประชมุคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 4/4 100 
4 การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 100 
5 การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 1/1 100 
6 การเข้าร่วมประชมุในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท 2/2 100 

 
 
ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท -    ปี 2532  (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 27 ปี) 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา     -ไมม่ี-  

ประวัติการท ารายการที่อาจเกดิความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2558   -ไมม่ี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง   
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                                     สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 

 
ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล นายคมัภีร์  จองธุระกิจ 
อาย ุ 62 ปี     

ต าแหน่งในบริษัท  กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร และ 
 กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
คุณวุฒกิารศึกษา    -    บริหารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ความเชี่ยวชาญ   - ด้านบริหารการตลาด และด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
การถอืหุ้นในบริษัท   18,656,570 หุ้น (รวมคูส่มรส) คดิเป็นร้อยละ 1.26 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 : XO) 
 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน   
    -    กรรมการบริษัท บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    

กรรมการบริษัทของบริษัทยอ่ยของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 3 บริษัท คือ  
2533 – ปัจจบุนั -    กรรมการบริษัท บริษัท พรสนัติ จ ากดั 
2535 – ปัจจบุนั -    กรรมการบริษัท บริษัท ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ จ ากดั 
2550 – ปัจจบุนั -    กรรมการบริษัท บริษัท ลมุพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จ ากดั 

กรรมการบริษัทอื่น จ านวน 3 บริษัท คือ 

    -    กรรมการบริษัท  บริษัท ศรีส าอางค์ ซพัพลายเออร์ จ ากดั 
    -    กรรมการบริษัท  บริษัท โรงงานศรีส าอางค์ จ ากดั 
    -    กรรมการบริษัท  บริษัท เอส.เอส.เอ. อตุสาหกรรม จ ากดั 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท -ไมม่ี- 
กิจการของรัฐ      -ไมม่ี- 
 

ต าแหน่งงานในอดตี   -  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 
     บริษัท ดีทแฮล์ม กรุงเทพ จ ากดั 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -    Director Accreditation Program (DAP 4/2003) และ 
    Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 48/2004) 
        จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
 
 



ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง   
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                                     สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 

 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558  

ล าดับ การประชุม 
จ านวนครัง้ 

ในการเข้าร่วมประชุม 
อัตราการเข้า 
ร่วมประชุม (%) 

1 การประชมุกรรมการบริษัท 6/6 100 
2 การประชมุกรรมการบริหาร 45/45 100 
3 การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 100 
4 การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 1/1 100 
5 การเข้าร่วมประชมุในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท 2/2 100 

 
 

ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท -    ปี 2532  (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 27 ปี) 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา      -ไมม่ี-  
ประวัติการท ารายการที่อาจเกดิความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2558  -ไมม่ี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง   
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                                     สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 

 
ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล นายจรัญ  เกษร 
อาย ุ 54 ปี     
ต าแหน่งในบริษัท  กรรมการบริษัท  และ   
                                 กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
คุณวุฒกิารศึกษา    - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    -   วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ความเชี่ยวชาญ   - ด้านวศิวกรรม และด้านบริหาร 
การถอืหุ้นในบริษัท   -ไมม่ี-  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 : XO)  
 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน   -ไมม่ี- 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    

กรรมการบริษัทของบริษัทยอ่ยของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 4 บริษัท คือ  
2557 – ปัจจบุนั   -    กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จดัการ บริษัท พรสนัติ จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั   -    กรรมการบริษัท บริษัท ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ จ ากดั 
2552 – ปัจจบุนั   -    กรรมการบริษัท บริษัท ลมุพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั   -   กรรมการบริษัท บริษัท ลมุพินี พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จ ากดั 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท -ไมม่ี- 
กิจการของรัฐ      -ไมม่ี- 
 
ต าแหน่งงานในอดตี    

2554 – 2557    -  กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จดัการ  บริษัท ลมุพินี พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จ ากดั 
2549 - 2557    - กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จดัการ  บริษัท ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ จ ากดั 
2551 - 2552    - กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จดัการ  บริษัท ลมุพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จ ากดั 
2546 - 2548    - ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ จ ากดั 
2545 - 2546    -  ที่ปรึกษาธุรกิจ  สถาบนัพฒันาวสิาหกิจ SMEs มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ 
2543 - 2546    -     ผู้จดัการโครงการ  Thames Water Inter (Thailand) Co.,Ltd. 
2545 - 2546    -  ผู้จดัการทัว่ไป  บริษัท BYK จ ากดั 
2535 - 2546    -     กรรมการผู้จดัการ บริษัท ภมูิวิศว์ จ ากดั 
 

 



ประวตัิกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง   
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                                     สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3 

 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -   How to Measure the Success of Corporation Strategy – HMS รุ่นท่ี 3/2013  
             จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
     -     หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม” รุ่นท่ี 2/2013 
     -     หลกัสตูร Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่นท่ี 14/2012 
      และ Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 49/2004)  
            จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
       -     CEFE Train the Trainer กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม / GTZ 
 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558  

ล าดับ การประชุม 
จ านวนครัง้ 

ในการเข้าร่วมประชุม 
อัตราการเข้า 
ร่วมประชุม (%) 

1 การประชมุกรรมการบริษัท 6/6 100 
2 การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 100 
3 การประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 1/1 100 
4 การเข้าร่วมประชมุในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท 2/2 100 

 
 
ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท -    ปี 2558  (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 1  ปี) 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา      -ไมม่ี-  
ประวัติการท ารายการที่อาจเกดิความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2558   -ไมม่ี- 
 
 
 
 
 


