
  

สิ�งที�ส่งมาด้วย � 
 

หมายเหตุ * : จาํนวนหุน้บริษทัที�ถือ ณ วนัที� 30 มกราคม 2560 รวมคูส่มรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ(ถา้มี) 
                   :  ขอ้มูลประวติักรรมการและผูบ้ริหาร ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

ข้อมูลของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
แทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ จํานวน 5 ท่าน 

 
 
 

5.1 นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตาํแหน่งงานปัจจุบนั ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ /  

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
 อาย ุ 78 ปี 
วฒิุการศึกษา • แพทยศาสตร์บณัฑิต  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ 
• วฒิุบตัร  หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที� A 

ประวติัการฝึกอบรม • Directors Accreditation Program รุ่นที� RS ,  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์ • สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  
• สมาชิกวุฒิสภา  
• อาจารยภ์าควิชาศลัยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอื�น (A บริษทั) 

1. กรรมการ/ ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 

ตาํแหน่งงานในบริษทัอื�น 
(5 บริษทั)  

1. ประธานกรรมการบริษทัสหแพทยเ์ภสชั จาํกดั 
2. ประธานกรรมการบริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วสิเซส จาํกดั 

3. ประธานกรรมการบริษทับางกอกแอร์เวยส์โฮลดิ\ง จาํกดั 

4. ประธานกรรมการบริษทับางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ\ง จาํกดั 
5. ประธานกรรมการบริษทั สินสหกล จาํกดั 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : เป็นบิดาของ แพทยห์ญิงปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ กรรมการของบริษทั 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั/เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษทัที�อาจทาํให้
เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

: ไม่มี 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง : __ ปี /ตั\งแต่ปี _S8` 
จาํนวนครั\ งที�เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั : A8/A8 
จาํนวนครั\ งที�เขา้ประชุมคณะกรรมการบริหาร : A_/A_ 
จาํนวนหุน้บริษทัที�ถือ* : _,7`A,abb,_Rb (18.54%) 
มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระทาํผิดกฏหมายในระยะ Ab ปียอ้นหลงั : ไม่มี 

 



  

สิ�งที�ส่งมาด้วย � 
 

หมายเหตุ * : จาํนวนหุน้บริษทัที�ถือ ณ วนัที� 30 มกราคม 2560 รวมคูส่มรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ(ถา้มี) 
                   :  ขอ้มูลประวติักรรมการและผูบ้ริหาร ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

 
 
 
 
 
5.2 นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร  

ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตาํแหน่ง กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ที�ปฏิบติัการ – 

การแพทย ์ และประธานคณะผูบ้ริหารศูนยก์ารแพทยก์รุงเทพ  
อาย ุ `_   ปี 
วฒิุการศึกษา • Fellow, American College of Medical Quality 

• Certified, American Board of Quality Assurance & Utilization Review Physicians 
• Fellow, American Academy of  Pediatrics 
• Certified, American Board of  Pediatrics  
• แพทยศาสตร์บณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      

ประวติัการฝึกอบรม • Directors Accreditation Program รุ่นที� SR , สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 
• วฒิุบตัร  หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที� Ab 

ประสบการณ์ • ผูอ้าํนวยการดา้นปฎิบติัการทางการแพทย ์ กลุ่มภูมิภาค โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ 
• ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ 
• Clinical Assistant Professor of Paediatrics, College of Medicine, Pennsylvania 

State University, Pennsylvania, USA 
• Chairman of the Board, Jameson Physician Hospital Organization, New Castle, 

Pennsylvania, USA 
• President, Lawrence Independent Physician Association, Lawrence County, 

Pennsylvania, USA 
• Physician Executive,  Jameson Health System,  New Castle, Pennsylvania, USA 
• Training courses in QA/UR/RM. American Board of Quality Assurance & 

Utilization Review Physicians, USA  
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอื�น 

1. ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
( _8 บริษทั) 

1. ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จาํกดั 
2. ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จาํกดั 
3. ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จาํกดั 
4. ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จาํกดั 
5. ประธานกรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จาํกดั 
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หมายเหตุ * : จาํนวนหุน้บริษทัที�ถือ ณ วนัที� 30 มกราคม 2560 รวมคูส่มรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ(ถา้มี) 
                   :  ขอ้มูลประวติักรรมการและผูบ้ริหาร ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

6. ประธานกรรมการบริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวิต จาํกดั 
7. ประธานกรรมการบริษทั เนชั�นแนลเฮลทแ์คร์ ซิสเตม็ส์ จาํกดั  
8. ประธานกรรมการบริษทั ไบโอ โมเลกุลลาร์ แลบบราทอรี�ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
9. กรรมการบริษทั ประสิทธิ� พฒันา จาํกดั (มหาชน) 
10. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท A จาํกดั 
11. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท _ จาํกดั 
12. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 8 จาํกดั 
13. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน) 
14. กรรมการบริษทั เปาโล เมดิค จาํกดั 
15. กรรมการ บริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั 
16. กรรมการ บริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั 
17. กรรมการ บริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
18. กรรมการบริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 
19. ประธานกรรมการ   Phnom Penh Medical Services Co., Ltd. 
20. ประธานกรรมการ B.D.M.S. International Medical Services Co., Ltd. 
21. ประธานกรรมการ S.R. Property Investment Company Limited 
22. ประธานกรรมการ Siem Reap Land Investment Company Limited 
23. ประธานกรรมการ      Phnom Penh First Property Co., Ltd. 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั/เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษทัที�อาจทาํ
ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

: ไม่มี 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง : 10 ปี a เดือน /ตั\งแต่เดือนเมษายน 2549 
จาํนวนครั\ งที�เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั : A8/A8 
จาํนวนครั\ งที�เขา้ประชุมคณะกรรมการบริหาร : A_/A_ 
จาํนวนหุน้บริษทัที�ถือ* : R,bbb,bbb หุ้น (b.b8%)* 
มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศ
ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระทาํผิดกฏหมายในระยะ Ab ปียอ้นหลงั : ไม่มี 



  

สิ�งที�ส่งมาด้วย � 
 

หมายเหตุ * : จาํนวนหุน้บริษทัที�ถือ ณ วนัที� 30 มกราคม 2560 รวมคูส่มรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ(ถา้มี) 
                   :  ขอ้มูลประวติักรรมการและผูบ้ริหาร ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

 
 
 
 
5.3 นายประดษิฐ์  ทีฆกลุ   

ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตาํแหน่ง กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม/ กรรมการบริหารและที�ปรึกษาประธานคณะผูบ้ริหาร 
อาย ุ S7 ปี 
วฒิุการศึกษา • นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• เนติบณัฑิตไทย 
• ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวติัการฝึกอบรม • Directors Certification Program รุ่นที� _a,  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอื�น ( 3 บริษทั ) 

1. กรรมการบริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) 
2. กรรมการรองผูอ้าํนวยการใหญ่อาวโุสฝ่ายบริหาร 
     บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  (ธุรกิจสายการบินและสนามบิน) 
3. กรรมการบริษทั ธนบุรี เมดิเคิลเซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
( 88 บริษทั) 

1. ประธานกรรมการบริษทั ประสิทธิ� พฒันา จาํกดั (มหาชน) 
2. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จาํกดั 
3. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จาํกดั 
4. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จาํกดั 
5. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลศรีราชานคร จาํกดั (มหาชน) 
6. กรรมการบริษทั เปาโลเมดิค จาํกดั 
7. กรรมการบริษทั เปาโล สมุทรปราการ จาํกดั 
8. กรรมการบริษทั การแพทยส์ยาม จาํกดั 
9. กรรมการบริษทั ศูนยก์ารแพทยไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
10. กรรมการบริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จาํกดั 
11. กรรมการบริษทั เนชั�นแนล เฮ็ลทแ์คร์ ซิสเทม็ส์ จาํกดั 
12. ประธานกรรมการบริษทั รอยลับางกอกเฮล็ธ์แคร์ จาํกดั  
13. ประธานกรรมการบริษทั เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี� (อาํนวยเภสัช) จาํกดั 
14. ประธานกรรมการบริษทั กรุงเทพเซฟดรัก จาํกดั 
15. ประธานกรรมการบริษทั เซฟดรักเซ็นเตอร์ จาํกดั 
16. กรรมการบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 
17. ประธานกรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส เทรนนิ�ง จาํกดั 
18. กรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส แอคเคาทติ์\ง จาํกดั 
19. ประธานกรรมการ บริษทั บีดีเอม็เอส จดัการทรัพยสิ์น จาํกดั 
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20. กรรมการบริษทั กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 
21. กรรมการบริษทั กรุงเทพพรีเมียร์ นายหนา้ประกนัชีวิต จาํกดั 
22. กรรมการบริษทับางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ\ง จาํกดั 
23. กรรมการบริษทับางกอกแอร์เวยโ์ฮลดิ\ง จาํกดั 
24. กรรมการ บริษทั ครัวการบินกรุงเทพ จาํกดั  
25. กรรมการ บริษทั การบินกรุงเทพบริการภาคพื\น จาํกดั 
26. กรรมการ บริษทั บริการภาคพื\นการบินกรุงเทพเวิลดไ์ฟลทเ์ซอร์วิส จาํกดั 
27. กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอฟเอสพจีีคาร์โก ้จาํกดั 
28. กรรมการบริษทั บีเอซี กรูเมทเ์ฮา้ส์ คลบั 
29. กรรมการบริษทั สินสหกล จาํกดั 
30. กรรมการบริษทั ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จาํกดั  
31. กรรมการบริษทั ปราสาททองโอสถ จาํกดั 
32. กรรมการบริษทั สบาย สบาย นิเวศน ์จาํกดั 
33. กรรมการบริษทั สบาย สบาย นิเวศน ์สุโขทยั จาํกดั 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�แข่งขนั/เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษทัที�
อาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

: ไม่มี 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง :  7 ปี a เดือน/ ตั\งแต่เดือนเมษายน _SSA 
จาํนวนครั\ งที�เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั : A8/A8 
จาํนวนครั\ งที�เขา้ประชุมคณะกรรมการบริหาร : AA/A_ 
จาํนวนหุน้บริษทัที�ถือ* :  16,000,000 หุน้ (b.Ab%)  
มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระทาํผิดกฏหมายในระยะ Ab ปียอ้นหลงั : ไม่มี 

 



  

สิ�งที�ส่งมาด้วย � 
 

หมายเหตุ * : จาํนวนหุน้บริษทัที�ถือ ณ วนัที� 30 มกราคม 2560 รวมคูส่มรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ(ถา้มี) 
                   :  ขอ้มูลประวติักรรมการและผูบ้ริหาร ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

 
 
 
 

3.4  นายศรีภพ  สารสาส 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ตาํแหน่งงานปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อาย ุ 60 ปี 
วุฒิการศึกษา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน), University of Southern California, USA 

• ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวติัการฝึกอบรม • ประกาศนียบตัร Audit Committee Program – ACP รุ่นที� 1/_SR` 

• ประกาศนียบตัร หลกัสูตร สถาบนักรรมการบริษทัไทย รุ่นที� 22/2545 
• วุฒิบตัร สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ประสบการณ์ • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
บริษทั โรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จาํกดั(มหาชน) 
• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ลิฟวิ�งแลนดแ์คปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น( R 
บริษทั) 

1. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั การบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  

2. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษทั  แอด็วานซ์ อินฟอร์เมชั�น เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

3. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั เกียรติธนาขนส่ง จาํกดั (มหาชน) 

4. กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั สุธากญัจน์จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
( _ บริษทั) 

1. กรรมการ บริษทั ขนัธ์ จาํกดั 
2. กรรมการ บริษทั ปรุส (_bb7) จาํกดั  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
ตาํแหน่งงานในกิจการที�แข่งขนั/เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของบริษทัที�
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลปะโยชน์ 

: ไม่มี 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง : 7 ปี a เดือน /ตั\งแต่เดือนเมษายน _SSA 
จาํนวนครั\งที�เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั : A8/A8 
จาํนวนครั\งที�เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : a/a 
จาํนวนครั\ งที�เขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน : A/A 
จาํนวนหุน้บริษทัที�ถือ* : ไม่มี 
มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระทาํผดิกฏหมายในระยะ Ab ปียอ้นหลงั : ไม่มี 

 



  

สิ�งที�ส่งมาด้วย � 
 

หมายเหตุ * : จาํนวนหุน้บริษทัที�ถือ ณ วนัที� 30 มกราคม 2560 รวมคูส่มรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ(ถา้มี) 
                   :  ขอ้มูลประวติักรรมการและผูบ้ริหาร ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

 
 
 
3.3  นายวรีะวงค์  จิตต์มติรภาพ 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ตาํแหน่งงานปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ Sa ปี  
วฒิุการศึกษา • นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

(นิสิตเก่าดีเด่นปี _SS�, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
• นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (LLM.) University of Pennsylvania 
• เนติบณัฑิตไทย และเป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกที�สอบเป็นเนติ

บณัฑิตรัฐนิวยอร์คได ้
ประวติัการฝึกอบรม • Director Certification Program (DCP)/  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
• หลักสูตรผู้บริหารระดบัสูง รุ่นที� I� (วตท. I�)/ สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

ประสบการณ์ • บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี� จํากดั (มหาชน) / 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

• บริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชั�นแนล จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ 

• บริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตีK ดเีวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

• Fraser and Neave, Limited (บริษทัจดทะเบยีนหลกัทรัพย์ในสิงคโปร์) 
กรรมการ 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื�น
( S บริษทั) 

1. บริษทั การบนิไทย จํากดั (มหาชน) 
กรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ธนาคารไทยพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการบริษทัและกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 

3. บริษทั เบอร์ลี� ยุคเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
กรรมการบริษทั 

4. บริษทั ไทยพาณชิย์ประกันชีวติ จํากดั (มหาชน) 
กรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน 

5. บริษทั บิUกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 
กรรมการบริษทั 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น 
( 8 บริษทั) 

1. บริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จาํกดั/ Senior Partner 

2. วิทยากรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) นบัตั\งแต่เริ�มก่อตั\ง 

3. วิทยากรของสถาบนัพระปกเกลา้   

 



  

สิ�งที�ส่งมาด้วย � 
 

หมายเหตุ * : จาํนวนหุน้บริษทัที�ถือ ณ วนัที� 30 มกราคม 2560 รวมคูส่มรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ(ถา้มี) 
                   :  ขอ้มูลประวติักรรมการและผูบ้ริหาร ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
ตาํแหน่งงานในกิจการที�แข่งขนั/เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจของ
บริษทัที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลปะโยชน์ 

: ไม่มี 

ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง : Aปี 8 เดือน/ตั\งแต่เดือนตุลาคม _SS7 
จาํนวนครั\ งที�เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั : Ab/A8 
จาํนวนครั\ งที�เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : a/a 
จาํนวนหุน้บริษทัที�ถือ* : ไม่มี 
มีคุณสมบติักรรมการตามกฏหมาย  และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

: ใช่ 

ประวติัการกระทาํผิดกฏหมายในระยะ Ab ปียอ้นหลงั : ไม่มี 

 
 


