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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ / กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้การสรรหาและการคดัเลือกมีกระบวนการที่โปร่งใสและชดัเจน โดยแต่งตัง้และมอบหมายให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก กลัน่กรอง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบตัิ

ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท มีความ

เข้าใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็นอย่างดี สามารถบริหารบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจและแผนในอนาคตที่คณะกรรมการก าหนดไว้ได้ อีกทัง้จะต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติ

บริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จากนัน้จึงเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณา กลัน่กรองอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั และน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้ตอ่ไป 

กรณีเป็นการแต่งตัง้กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะน าคณุสมบตัิกรรมการอิสระของ

บริษัท ซึ่งเป็นไปตาม ข้อก าหนดขัน้ต ่าที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ส านกังานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่งตัง้บริษัทที่ปรึกษาในการสรรหาบุคลากร เพื่อท าการเสาะหาผู้มี
คุณสมบตัิ และน าข้อมูลรายช่ือบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) 
ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) และรายช่ือที่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือเป็นกรรมการ (ถ้ามี) มาพิจารณาด้วย 
 
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอยา่ง
รอบคอบ ระมดัระวงั เพื่อให้ได้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
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ข้อมูลประวตัิของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระ  

ชื่อ   นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ 
อาย ุ   72 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการ  
ที่เสนอแต่งตัง้             
ต าแหน่งปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  
   ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี :  วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยีแหง่สวติ ซูริค สวิตเซอร์แลนด์ 
   ปริญญาโท :  เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ มหาวิทยาลยัเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์ 

   ประกาศนียบตัร: หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูนานาชาติ ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคลู สหรัฐอเมริกา 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  23 ปี (รับต าแหนง่เมือ่วนัท่ี 13 สงิหาคม 2541) 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563  การประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 9/9 

     การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 5/5 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท    ไมม่ี (ร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด   ไมม่ี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยจ านวน 1 บริษัท)  
มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั  
ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั 
 
ก.ค. 2557 – พ.ค. 2560 
2544 – มี.ค. 2560 

ประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 
รองประธานกรรมการ 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 
ผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 

2543 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)/ผลติและ
จ าหนา่ยถา่นหิน 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบนัไม่ได้ด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ) 
ก.ค. 2560 – พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั (บริษัทยอ่ย)/

คอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย 

เม.ย. 2560 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั (บริษัท
ยอ่ย)/ผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 
(จดทะเบียนในประเทศเวยีดนาม) 

มี.ค. 2560 - พ.ค. 2562    ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากดั (บริษัท
ยอ่ย)/ขายปนูซเีมนต์และวตัถดุิบผลติปนูซีเมนต์ 
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พ.ค. 2559 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั 
(บริษัทยอ่ย)/ผลติปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ
บงักลาเทศ) 

ส.ค. 2559 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั (บริษัท
ยอ่ย)/ผลติปนูซเีมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรี
ลงักา) 

ธ.ค. 2558 - พ.ค. 2562 กรรมการ ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชัน่/ผลติและ
จ าหนา่ยปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูา) 
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ข้อมูลประวตัิของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระ  

ชื่อ   นายวนัชยั โตสมบญุ    
อาย ุ   72 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการ  
ที่เสนอแต่งตัง้             
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการ  
   กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี :  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท :  บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management ฟิลปิปินส์ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  17 ปี (รับต าแหนง่เมือ่วนัท่ี 14 มถินุายน 2547) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563  การประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 9/9 

     การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 5/5 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท    98,456 หุ้น (ร้อยละ 0.0330 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด   ไมม่ี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยจ านวน 1 บริษัท) 
ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั  
 
ม.ค. 2555 – ปัจจบุนั  
มิ.ย. 2547 – ปัจจบุนั 
ก.ค. 2557 – มี.ค. 2563  

กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
ที่ปรึกษาบริษัท 
กรรมการ 
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 
ผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 

ม.ค. 2542 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)/ผลติและ
จ าหนา่ยถา่นหิน 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 2 บริษัท) 
ธ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชัน่/ผลติและ

จ าหนา่ยปนูซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศกมัพชูา) 

ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) /บริษัท
หลกัทรัพย์ 

เม.ย. 2560 – พ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั (บริษัท
ยอ่ย)/ผลติปนูซเีมนต์ (จดทะเบียนในประเทศ
เวียดนาม) 

ส.ค. 2559 – พ.ค. 2562 กรรมการ บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั (บริษัท
ยอ่ย)/ผลติปนูซเีมนต์ (จดทะเบียนในประเทศศรี
ลงักา) 

ก.พ. 2545 – มี.ค. 2559 กรรมการ บริษัท คอนวดู จ ากดั (บริษัทยอ่ย)/ผลติและ
จ าหนา่ยวสัดตุกแตง่เพื่องานสถาปัตยกรรม 
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ข้อมูลประวตัิของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระ  

ชื่อ   นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ 
อาย ุ   67 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการ  
ที่เสนอแต่งตัง้             
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
 
วุฒกิารศึกษา  ปริญญาตรี :  บญัชีบณัฑิต (สาขาการบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท :  พาณิชยศาสตร์และการบญัชี (สาขาบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  9 ปี (รับต าแหนง่เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2555)  

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563  การประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 9/9 

     การประชมุคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน จ านวน 5/5 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท    ไมม่ี (ร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด  ด ารงต าแหนง่กรรมการและ กรรมการสรรหาและก าหนด 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์                              คา่ตอบแทนในบริษัท อลอินัซ์ อยธุยา แคปิตอล จ ากดั 

   (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทผู้ รับประกนัความรับผิดส าหรับกรรมการ

และผู้บริหารของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

(เป็นรายการระหวา่งกนัประเภทรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

และมีเง่ือนไขการค้าปกต)ิ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยจ านวน 4 บริษัท) 
ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั 
 
เม.ย. 2555 – ปัจจบุนั 
ก.ค. 2557 – มี.ค. 2563  

กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการธรรมาภิบาลและความ
เสีย่ง 

บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 
ผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 

ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการก ากบันโยบายความเสีย่ง
และธรรมาภิบาล 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์ 

ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
เม.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน 
เม.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ 
เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน)/พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ พ.ค. 2558 – เม.ย. 2559 กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
ต.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศรีวิชยัเวชวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน)/โรงพยาบาล 
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พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บริษัท อลอินัซ์ อยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (เดมิ
ช่ือ บริษัท ศรีอยธุยา แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)/
ประกนัภยัและประกนัชีวติ 
 

เม.ย. 2556 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 22 บริษัท) 
เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเมนท์ จ ากดั/ธุรกิจโฆษณา

และการลงทนุ 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จ ากดั/บริษัทเพื่อการลงทนุ 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากดั/พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ซี.เค.อาร์ จ ากดั/บริษัทเพือ่การลงทนุ 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั          กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ไทยล าเลยีง จ ากดั/การจดัการหลกัทรัพย์การลงทนุ 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ไทยแปง้มนัผลติกรรม จ ากดั/การเชา่และการ

ด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ 
พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จ ากดั/บริษัทเพื่อการลงทนุ 
เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท เขาเขียวคนัทร่ีคลบั จ ากดั/สนามกอล์ฟ 
เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท สยามภริูมงคล จ ากดั/อสงัหาริมทรัพย์ 
ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท แกรนด์ ฟอร์จนู จ ากดั/อสงัหาริมทรัพย์ 
เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ากดั/สถานีโทรทศัน์ 
เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั         กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวชิัน่ จ ากดั/ธุรกิจโฆษณา 
เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จ ากดั/ธรุกิจโฆษณา 
เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท มหากิจ โฮลดิง้ จ ากดั/ธุรกิจโฆษณา และการลงทนุ 
เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท บีบีทีวี โปรดคัชนัส์ จ ากดั/ธุรกิจโฆษณา 
ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) BBTV Alliance Company Limited/ลงทนุด้วยการถือหุ้น 
ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) BBTV Bond Street Building Company Limited/ลงทนุ

ในอสงัหาริมทรัพย์ 
ส.ค. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซลัแทนต์กรุ๊ป จ ากดั/ที่ปรึกษา

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เม.ย. 2554 – ปัจจบุนั         กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท เอ็กซ์คลซูีฟ ซีเนยีร์ แคร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั/

สถานฟืน้ฟสูขุภาพผู้สงูอาย ุ
ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) BBTV International Holdings Company Limited/

บริษัทเพื่อการลงทนุ 
ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท ซนัไรส์ อีคิวตี ้จ ากดั/บริษัทเพื่อการลงทนุ 
ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้จ ากดั/ให้เช่าอาคารส านกังาน 

 

 

 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105505001148&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105505001148&jpTypeCode=5
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ข้อมูลประวตัิของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระ  

ชื่อ   ดร.สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ 
อาย ุ   59 ปี 
ประเภทของกรรมการ กรรมการอิสระ  
ที่เสนอแต่งตัง้             
ต าแหน่งปัจจุบนั  กรรมการอิสระและ 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี :  สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบตัร: ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและมีสทิธิประกอบวิชาชีพ เลขที่ 3733 

   ปริญญาโท :  สาขาวชิาธุรกิจอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปริญญาเอก: สาขาการจดัการการสือ่สาร หลกัสตูรการจดัการดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสวนดสุติ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  6 ปี (รับต าแหนง่เมื่อวนัท่ี 10 มิถนุายน 2558) 
จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563  การประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 9/9 

     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 11/11 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท    ไมม่ี (ร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิด   ไมม่ี 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี ต าแหน่ง บริษัท 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยจ านวน 2 บริษัท) 
มิ.ย. 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 
บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) / 
ผลติและจ าหนา่ยปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้าง 

เม.ย. 2561 – ปัจจบุนั         กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน)/ทรัพยากร 
พลงังานและสาธารณปูโภค 

2559 – ปัจจบุนั                  ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
 

บริษัท นามยง เทอร์มินลั จ ากดั (มหาชน)/ให้บริการ
ทา่เทียบเรือเพื่อการสง่ออก น าเข้ารถยนต์ และ
สนิค้าทัว่ไป 

บริษัทอื่นๆ (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นๆ จ านวน 2 บริษัท) 
2558 – ปัจจบุนั                 กรรมการ บริษัท ซีพีเอ แอสโซซเิอทส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั/บญัชี

และการตรวจสอบบญัชี 
มี.ค. 2556 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั/จ าหนา่ยเคร่ืองมืออปุกรณ์ทางการแพทย์ 

 
 




