
บริษัท ไทย อิงเกอร ์โฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
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  หน้าที ่1 จาก 12 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3  

 
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 7 

การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 

 

ช่ือ นามสกลุ นายจตรุงค ์ศรีกลุเรอืงโรจน์ 

 
ประเภทกรรมการ 
 
 

 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

อาย ุ
สญัชาติ 

     51 ปี 
     ไทย 

การศึกษา  ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมไฟฟ้าและสือ่สาร
โทรคมนาคม 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันา
บรหิารศาสตร ์(NIDA) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู การเมอืงการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยส าหรบันกับรหิาร
ระดบัสงู สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร.25/2565) 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่139/2017 

 หลกัสตูรผูบ้รหิาร สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) 
28/2562 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัที ่9 พฤศจกิายน 2559 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 7 ปี จนถงึปัจจบุนั (พ.ศ.2559 – 2566) 
ประสบการณ์  กรรมการ บจก.ไทย องิเกอร ์

 กรรมการ บจก.ทอีจี ีอลมูนิัม่ 
 กรรมการ บจก.ทอี ีแมค็ 
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 หน้า 2 จาก 12 
ต าแหน่งอ่ืนในบริษทัท่ีจดทะเบียนใน ตลท. ไม่ม ี
ต าแหน่งในบริษทัอ่ืน ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนใน 
ตลท. 

 กรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
บรษิทั ไทย องิเกอร ์จ ากดั 

 กรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ทอีจี ีอลมูนิัม่ จ ากดั 

 กรรมการ 
บรษิทั ออฟตไิวส ์จ ากดั 

 กรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั คอนส-์อนิโน จ ากดั 

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืนๆ  กรรมการ 
      สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ 
ไอ 
 อนุกรรมการ 
      การพจิารณาการออกใบอนุญาตประกอบวชิาชพี  
      วศิวกรรมควบคุม สภาวศิวกร 

จ านวนบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 1 
แห่ง 
บรษิทัทีไ่มจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 4 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ กิจการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

ไม่ม ี

การถือหุ้นของบริษทัฯ  หุน้ 
สดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด  
ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีเป็นคดีอาญาในศาล ท่ี
ไม่ใช่คดีลหโุทษ 

ไม่ม ี

การเข้ารว่มประชมุในปี 2564  คณะกรรมการบรษิทั  4/4  ครัง้   
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  2/2  ครัง้ 
 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  1/1  ครัง้ 

การเข้ารว่มประชมุในปี 2565  คณะกรรมการบรษิทั  4/4  ครัง้   
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  2/2  ครัง้ 
 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  1/1  ครัง้ 

ความเช่ียวชาญ/ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง 
กรรมการ 

วศิวกรรมไฟฟ้าและสือ่สารโทรคมนาคม 

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

วาระที ่7 

           (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565) 
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หน้า 3 จาก 12 

การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อมลูกรรมการบริษทั 

ช่ือ นามสกลุ นายวิบลูย ์ พจนาลยั            

 
ประเภทกรรมการ 
 
 

 กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ 

อาย ุ
สญัชาติ 

47 ปี 
ไทย 

การศึกษา 
 
 
 

 Master of Science in Finance, Georgia State 
University, USA 

 ปรญิญาตรบีญัชบีณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย (CPA) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  หลกัสตูร Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ 134/2017 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัที ่9 พฤศจกิายน 2559 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 7 ปี จนถงึปัจจุบนั (พ.ศ.2559 – 2566) 
ประสบการณ์  ผูจ้ดัการตรวจสอบ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู

เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
ต าแหน่งอ่ืนในบริษทัท่ีจดทะเบียนใน ตลท.  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

      บรษิทั บวิตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
      บรษิทั เดนทลั คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั แฮสเชยีน เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เดอะคลนีิกค ์คลนิิกเวชกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
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 หน้าที ่4 จาก 12 
  
ต าแหน่งในบริษทัอ่ืน ท่ีไม่ได้จดทะเบียนใน 
ตลท. 

 ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 
      บรษิทั ไทย องิเกอร ์จ ากดั 

  กรรมการ 
      บรษิทั เอเชยีเหมอืงแรอ่ตุสาหกรรม จ ากดั 

จ านวนบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย 5 แหง่ 
บรษิทัทีไ่มจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 1 แหง่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ กิจการ
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

ไมม่ ี

การถือหุ้นของบริษทัฯ 500,000 หุน้ 
สดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมด 

0.11% 

ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีเป็นคดีอาญาในศาล 
ท่ีไม่ใช่คดีลหโุทษ 

ไมม่ ี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564  คณะกรรมการบรษิทั  4/4  ครัง้   
 คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง  2/2  ครัง้ 
 ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  1/1  ครัง้ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565  คณะกรรมการบรษิทั  4/4  ครัง้   
 คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง  2/2  ครัง้ 
 ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้  1/1  ครัง้ 

ความเช่ียวชาญ/ผลงานในระหว่างด ารง
ต าแหน่ง 
กรรมการ 

เป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นบญัชแีละการเงนิ 

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 

วาระที ่7 

    (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565) 
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หน้า 5 จาก 12 

ข้อมูลผูไ้ด้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ  
นางสาว พิชญา ไพรสณัฑวิ์ทย ์

 
ช่ือ นามสกลุ นางสาว พิชญา ไพรสณัฑวิ์ทย ์

 

ประเภทกรรมการ 
 

 กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ
สญัชาติ 

41 ปี 
ไทย 

การศึกษา  ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (การบญัช)ี  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) 
 ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  มกี าหนดอบรมหลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) ในปี 2566 

วนัท่ีคาดวา่จะได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัที ่7 เมษายน 2566 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  0 (กรรมการอสิระใหม่) 
ประสบการณ์  Engagement Partner/ Director 

บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
 Associate Director 

บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
 Audit Manager 

บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
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 หน้า 6 จาก 12 
ต าแหน่งอ่ืนในบริษทัท่ีจดทะเบียนใน ตลท.  Senior Vice President 

บรษิทั บ.ีกรมิ พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในบริษทัอ่ืน ท่ีไม่จดทะเบียนใน ตลท. ไม่ม ี
ต าแหน่งในองคก์รอ่ืนๆ ไม่ม ี
จ านวนบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 1 

แห่ง 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ กิจการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

ไม่ม ี

การถือหุ้นของบริษทัฯ ไม่ม ี
สดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 0 
ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีเป็นคดีอาญาในศาล ท่ี
ไม่ใช่คดีลหโุทษ 

ไม่ม ี

การเข้ารว่มประชมุในปี 2564 กรรมการใหม่ ปี 2566 
การเข้ารว่มประชมุในปี 2565 กรรมการใหม่ ปี 2566 
ความเช่ียวชาญ/ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง 
กรรมการ 

 เป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นบญัชแีละการเงนิ 

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2566 

วาระที ่7 

           (ณ วนัที ่01 มนีาคม 2566) 
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 หน้า 7 จาก 12 
ข้อมลูกรรมการท่ีลาออกจากต าแหน่ง และได้รบัแต่งตัง้เป็นประธานท่ีปรึกษาบริษทั 

 
ช่ือ นามสกลุ นายวิเชฐ ตนัติวานิช 

 
 
 
 

 

ประเภทกรรมการ 
 

 ประธานกรรมการบรษิทั/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ (ต าแหน่งเดมิ) 
ต าแหน่งใหม ่

 ประธานทีป่รกึษาบรษิทั 
อาย ุ
สญัชาติ 

     62 ปี 
     ไทย 

การศึกษา  MBA, Finance & Marketing 
University of Hartford Connecticut, U.S.A. 

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ
และการคลงั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  หลกัสตูรสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่1 
 หลกัสตูรผูน้ าน าการเปลีย่นแปลงรุ่นที ่1 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการ

พาณิชย ์(TEPCOT) รุ่นที ่3 
 หลกัสตูรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น

ที ่56 
 หลกัสตูรกรรมการบรษิทัไทย รุน่ที ่2 (IOD) DCP 2 

Fellow Member 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัที ่29 มนีาคม 2560 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 6 ปี จนถงึปัจจบุนั (พ.ศ.2560 – 2566) 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
 

 บรษิทั เดอะซกิเนเจอร ์แบรนด ์จ ากดั 
ประธานกรรมการ 

 บรษิทั เคพเีอน็ อะคาเดม ีจ ากดั 
 กรรมการอสิระ 
 บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระ 
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 หน้า 8 จาก 12 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
 
 
 
 
 
 

 สภาอุตสากรรมแหง่ประเทศไทย 
ทีป่รกึษาคณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยชีวีภาพ 

 บรษิทั วนิด ์เอน็เนอรย์ี ่โฮลดิง้ จ ากดั 
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

 บรษิทัหลกัทรพัย ์จเีอม็ โอ-แซด คอม (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บรษิทั เดอะ ซกิเนเจอร ์แบรนด ์จ ากดั 
ประธานกรรมการ 

 ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(NIA) 
กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ

 การนิคมแห่งประเทศไทย 
กรรมการอสิระ 

 บรษิทั ไทย เบฟเวอรเรจ จ ากดั (มหาชน) 
ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

ต าแหน่งอ่ืนในบริษทัท่ีจดทะเบียนใน ตลท.  บรษิทั เอเชยี เอวเิอชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 บรษิทั เจดบัเบิล้ยดู ีอนิโฟโลจสิตกิส ์จ ากดั 
(มหาชน) 
กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บรษิทั เออารไ์อพ ีจ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการบรหิาร, กรรมการ 

 บรษิทั มาสเตอร ์สไตล ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธาน
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 บรษิทั น ้าตาลบุรรีมัย ์จ ากดั (มหาชน) 
      ทีป่รกึษาคณะกรรมการ 

ต าแหน่งในบริษทัอ่ืน ท่ีไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท.  บรษิทั แบงคอกจโีนมกิสอ์นิโนเวชัน่ จ ากดั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

 บรษิทั ไทยแอรเ์อเชยี จ ากดั 
ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความยัง่ยนื 
และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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 หน้า 9 จาก 12 
ต าแหน่งในบริษทัอ่ืน ท่ีไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท.  บรษิทั พเีอม็จ ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

ประธานกรรมการบรษิทั 
 บรษิทั เอซสิ โปรเฟสชัน่นลั เซน็เตอรจ์ ากดั 

ประธานกรรมการบรษิทั 
 บรษิทั ไซเบอรต์รอน จ ากดั 

ประธานกรรมการ 
 บรษิทั คารบ์อน คอยน์ จ ากดั 

ประธานกรรมการ 
 บรษิทั บอีารอ์าร ์อนิโนเวชัน่ รนีวิเอเบลิ เทคโนโลย ี

จ ากดั 
ทีป่รกึษา 

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืนๆ  สถาบนัอนาคตไทยศกึษา 
ทีป่รกึษา 

 คณะกรรมการอ านวยการหลกัสตูรวทิยาการเกษตร
ระดบัสงู (วกส.) 

 ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) 
อนุกรรมการกลุ่นกรองแผนการแกไ้ขปัญหา
รฐัวสิาหกจิ 

 คณะกรรมการบรหิารกองทุนพฒันาผูป้ระกอบการ
เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

      กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้นการเงนิ 
เศรษฐศาสตร ์และการจดัการกองทุน 
และประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

ต าแหน่งในองคก์รอ่ืนๆ พจิารณากลัน่กรองและคดัเลอืกผูป้ระกอบการที่
ขอรบัการสนบัสนุนทุน (ภาคกลาง) 

 คณะกรรมการการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซ
เบอรแ์ห่งชาต ิกระทรวงดจิติลัเพื่อเศรษฐกจิและ
สงัคม 
กรรมการผูท้รงคุณวฒุดิา้นการเงนิและกรรมการ
สรรหา 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
ทีป่รกึษาคณะกรรมการ สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
(ว.ต.ท.) 

จ านวนบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 5 
แห่ง 
บรษิทัทีไ่มจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 5 แห่ง 
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 หน้า 10 จาก 12 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ กิจการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

ไม่ม ี

การถือหุ้นของบริษทัฯ ไม่ม ี
สดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไม่ม ี
ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีเป็นคดีอาญาในศาล ท่ี
ไม่ใช่คดีลหโุทษ 

ไม่ม ี

การเข้ารว่มประชมุในปี 2564  คณะกรรมการบรษิทั  4/4  ครัง้   
 คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  1/1  ครัง้ 

การเข้ารว่มประชมุในปี 2565  คณะกรรมการบรษิทั  4/4  ครัง้   
 คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  1/1  ครัง้ 

ความเช่ียวชาญ/ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง 
กรรมการ 

ความเชีย่วชาญดา้นการเงนิ เศรษฐศาสตร ์และการ
ลงทุน 

  (ณ วนัที ่01 มนีาคม 2566) 
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หน้า 11 จาก 12  

ข้อมูลกรรมการอิสระ นายพิศิษฐ ์แสง-ชูโต ท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็น 
ประธานบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ช่ือ นามสกลุ นายพิศิษฐ ์ แสง-ชูโต 

 

ประเภทกรรมการ 
 
 

 กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (ต าแหน่ง
เดมิ) 
ต าแหน่งใหม ่

 ประธานบรษิทั/ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

อาย ุ
สญัชาติ 

51 ปี 
ไทย 

การศึกษา  ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมศาสตร ์ (อุตสาหการ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(อุตสาหการ)  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที ่139/2017 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ วนัที ่29 มนีาคม 2560 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  6 ปี จนถงึปัจจบุนั (พ.ศ.2560 – 2566) 
ประสบการณ์  ผูช้่วยศาสตราจารย ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ต าแหน่งอ่ืนในบริษทัท่ีจดทะเบียนใน ตลท.  ประธานกรรมการอสิระ , ประธานกรรมการธรร

มาภบิาลและความยัง่ยนื, ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบรหิาร 
บรษิทั โปรเจค แพลนนิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ 
บรษิทั ไซแมท เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษทัอ่ืน ท่ีไม่จดทะเบียนใน ตลท.  ทีป่รกึษา 
บรษิทั หลัง่ หนนั สตลี จ ากดั 
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 หน้า 12 จาก 12 
ต าแหน่งในองคก์รอ่ืนๆ  อดตีคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 เลขาธกิารสภาวศิวกร (สมยัที ่7) 

  ประธานคณะอนุกรรมการรบัรองปรญิญา 
ประกาศนียบตัรและวุฒบิตัรในการประกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ สาขาวศิวกรรมอตุสา
หการ 

 ประธานกรรมการทดสอบความรูร้ะดบัวุฒวิศิวกร 
สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 

 คณะกรรมการบรหิารกองทุนสมเดจ็พระบรม
โอรสาธริาชสยามมกุฎราชกมุาร (วสท.) 

 ผูท้รงคุณวฒุ ิสาขาวศิวกรรมอตุสาหการ (วสท.) 
 กรรมการผูท้รงคุณวฒุดิา้นวจิยัและพฒันา 

บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
จ านวนบริษทัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3 แห่ง 
บรษิทัทีไ่มจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์0 แหง่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/ กิจการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทั 

ไม่ม ี

การถือหุ้นของบริษทัฯ 2,000 หุน้ 
สดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 0.0000043478% 
ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีเป็นคดีอาญาในศาล ท่ี
ไม่ใช่คดีลหโุทษ 

ไม่ม ี

การเข้ารว่มประชมุในปี 2564  คณะกรรมการบรษิทั  4/4  ครัง้   
 คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
 คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้ 
การเข้ารว่มประชมุในปี 2565  คณะกรรมการบรษิทั  4/4  ครัง้   

 คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
 คณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ 
 ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้ 

ความเช่ียวชาญ/ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่ง 
กรรมการ 

 เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม 
 กระบวนการผลติ และการเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ ์
 เทคนิคการลดตน้ทุน การเพิม่ผลผลติ 
 ระบบการผลติแบบอตัโนมตั ิ

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผูถ้ือ
หุ้นประจ าปี 2565 

วาระที ่7 


