สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

รายนามและประวัตกิ รรมการ
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่ งปั จจุบัน
สัญชาติ
อายุ
ที่อยู่
วุฒกิ ารศึกษา

นายอวยชัย ตันทโอภาส
กรรมการ
2 ปี 2 เดือน
รองประธานกรรมการคนที่ 4 รองประธานคณะกรรมการบริ หารคนที่ 1
กรรมการกากับดูแลกิจการ
ไทย
71 ปี
88/23 หมูท่ ี่ 12 ตาบลบางแก้ ว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี Accounting จาก St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เกียรติบตั รการร่ วมการอบรมหลักสูตร Advance Management Program
จาก INSEAD ประเทศฝรั่งเศส

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม -ไม่มีการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) 2550
Director Accreditation Program (DAP) 2547
Role of the Chairman Program
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563

กรรมการบริ ษัท
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หาร

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/กิจการ
-ไม่มีที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริษัท
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5/5 ครัง้
3/3 ครัง้
12/12 ครัง้

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
 กุมภาพันธ์ 2563 - ปั จจุบน
ั


มกราคม 2549 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
- บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
กรรมการ
- บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน


ตุลาคม 2561 - ปั จจุบนั



ตุลาคม 2563 - ปั จจุบนั



กุมภาพันธ์ 2563 - ปั จจุบนั



มิถนุ ายน 2562 - ปั จจุบนั



มกราคม 2562 - ปั จจุบนั



มีนาคม 2562 - ปั จจุบนั



พฤศจิกายน 2561 - ปั จจุบนั



พฤษภาคม 2561 - ปั จจุบนั



ตุลาคม 2560 - ปั จจุบนั



มิถนุ ายน 2560 - ปั จจุบนั

กรรมการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่อาวุโส
ผู้บริ หารสูงสุดกากับดูแลปฏิบตั ิการ ประเทศไทย
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
- บริ ษัท ช้ างเบียร์ จากัด
- บริ ษัท เสริ มสุข เทรนนิ่ง จากัด
รองประธานกรรมการ
- บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จากัด
- บริ ษัท โออิชิ ราเมน จากัด
- บริ ษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์ วิส จากัด
รองประธานกรรมการ
บริ ษัท เทรดดิชนั่ แนลเทรด แมนเนจเม้ นท์ จากัด
รองประธานกรรมการ คนที่ 1/ ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด
กรรมการ
- บริ ษัท กรี นบีน จากัด
- บริ ษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ ้ง จากัด
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
- บริ ษัท ไทยเบฟมาร์ เก็ตติ ้ง จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร
- บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท แคชแวน แมนเนจเม้ นท์ จากัด
กรรมการและประธานกรรมการร่ วม
- แกรนด์ รอยัล กรุ๊ ป อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอมพานี ลิมิเต็ด
- เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์ เก็ตติ ้ง เซอร์ วิสเซส คอมพานี ลิมิเต็ด
กรรมการ
บริ ษัท เทรดดิชนั่ แนลเทรด แมนเนจเม้ นท์ จากัด
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พฤษภาคม 2560 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
บริ ษัท เบฟเทค จากัด



กรกฎาคม 2558 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ
กลุม่ บริ ษัทสุรากระทิงแดง



ธันวาคม 2557 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท โฮเรก้ า แมเนจเม้ นท์ จากัด



มีนาคม 2557 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ คนที่ 2
บริ ษัท ไทยดริ ง้ ค์ จากัด



พฤศจิกายน 2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ ้งส์ ลิมิเต็ด



ธันวาคม 2555 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้ นท์ จากัด



มกราคม 2553 - ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จากัด



มกราคม 2549 - ปั จจุบนั

กรรมการ
- บริ ษัท โออิชิ เทรดดิ ้ง จากัด
- บริ ษัท โออิชิ ราเมน จากัด



พฤษภาคม 2557 - มกราคม 2563

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด



สิงหาคม 2558 - มกราคม 2562

รองประธานกรรมการ คนที่ 2
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จากัด



ตุลาคม 2559 - กันยายน 2561

กรรมการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่อาวุโส กลุม่ บริ หารช่องทาง
การจัดจาหน่าย
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)



พฤษภาคม 2553 - กันยายน 2559

กรรมการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)



กรกฎาคม 2548 - พฤษภาคม 2553 กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
ฯลฯ
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รายนามและประวัตกิ รรมการ
นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
กรรมการอิสระ
7 ปี 5 เดือน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
สัญชาติ
ไทย
อายุ
72 ปี
ที่อยู่
เลขที่ 377 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุ งเทพมหานคร
วุฒกิ ารศึกษา
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA
พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม -ไม่มีการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่ งปั จจุบัน

ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการ
 ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ น
32/2553 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee
(RCC) รุ่ น 4/2550 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น
33/2546 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
 Listed Company Director Essential – Understanding the
Regulatory Environment in Singapore: What Every
Director Ought to Know, Singapore Institute of Directors
(SID) (9 กรกฎาคม 2556)
 LCD 4 Nominating Committee Essentials Singapore
Institute of Directors (SID) (14 กรกฎาคม 2559)
1/2

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
 LCD 2 Audit Committee Essentials Singapore Institute of

สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563

Directors (SID) (13 กรกฎาคม 2559)
 LCD 5 Remuneration Committee Essentials Singapore
Institute of Directors (SID) (15 มีนาคม 2561)
 LCD 3 Risk Management Essentials Singapore Institute
of Directors (SID) (14 มีนาคม 2561)
กรรมการบริ ษัท
5/5 ครัง้
กรรมการตรวจสอบ
4/4 ครัง้
กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง 4/4 ครัง้

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/กิจการ
-ไม่มีที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริษัท
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2552 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2543 - ปั จจุบนั
กรรมการ
พฤษภาคม 2556 - ปั จจุบนั
กรรมการ
มิถนุ ายน 2556 - ปั จจุบนั
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
มกราคม 2557 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
สิงหาคม 2556 - ปั จจุบนั
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2551 - เมษายน 2560
ประธานกรรมการ

บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
Fraser and Neave, Limited (Singapore)
Fraser and Neave, Limited (Singapore)
Fraser and Neave, Limited (Singapore)
บริ ษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จากัด
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รายนามและประวัตกิ รรมการ
นายปราโมทย์ พรประภา
กรรมการอิสระ
4 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
สัญชาติ
ไทย
อายุ
54 ปี
ที่อยู่
เลขที่ 399 ซอยเอื ้อสุข 12 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร
วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาโท MBA (Marketing), Kellogg School of Management,
Northwestern University, USA
ปริ ญญาโท MPA, Kennedy School of Government, Harvard University, USA
ปริ ญญาตรี ด้ านวิศวกรรมไฟฟ้า Northwestern University
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม -ไม่มีการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่ งปั จจุบัน

Directors Certificate Program รุ่ น 55/2005 Thai Institute of Directors
(IOD)
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563 กรรมการบริ ษัท
4/5 ครัง้
กรรมการกากับดูแลกิจการ
3/4 ครัง้
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้
กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง 3/4 ครัง้
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/กิจการ
-ไม่มีที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริษัท
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการ
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ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ยูนิวานิชน ้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกากับ (มหาชน)
ดูแลบรรษัทภิบาล

2561 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ตุลาคม 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ

บริ ษัท ไซ่ง่อน เบียร์ -แอลกอฮอล์เบฟเวอเรจ คอร์ เปอเรชัน่

บริ ษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จากัด
บริ ษัท แคลริ ส อี เอ จากัด
บริ ษัท เดอะ คอนเซอวาทอรี่ จากัด

2548 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2532 - ปั จจุบนั
2535 - ปั จจุบนั
2540 - ปั จจุบนั
2543 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2545 – ปั จจุบนั
2547 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2517 – พฤษภาคม 2562

กรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
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บริ ษัท ไทยซัมมิท ฮาร์ เนส จากัด (มหาชน)
บริ ษัท พรมิตร จากัด

บริ ษัท ปลิมบุญลักษณ์ จากัด
บริ ษัท ปลิม 369 จากัด
บริ ษัท พีแลนด์สเคป จากัด
บริ ษัท แดนปั น้ ดาว จากัด
(เดิมชื่อ บริ ษัท พี การ์ เด้ นท์ จากัด)
บริ ษัท วรรณวริ นแอนด์แอซโซซีเอท จากัด
บริ ษัท แคลริ ส จากัด
บริ ษัท อีโคฟิ วเจอร์ จากัด
บริ ษัท มายดีเอ็นเอ จากัด
บริ ษัท ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู จากัด
บริ ษัท พัฒนานาฬิกา จากัด

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

รายนามและประวัตกิ รรมการ
นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
กรรมการ
9 ปี 4 เดือน
กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริ หารคนที่ 2 และกรรมการบริ หาร
ความยัง่ ยืนและความเสี่ยง
สัญชาติ
ไทย
อายุ
66 ปี
ที่อยู่
เลขที่ 51 ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรื อ เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาตรี บญ
ั ชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึง่ ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบตั รคอมพิวเตอร์ บริ หาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบตั ร Mini MBA สาขา Leadership Management จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม -ไม่มีการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่ งปั จจุบัน

ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการ

สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563

Director Certification Program (DCP) 2546
DCP Refresher Course (DCP-Re) 2549
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
กรรมการบริ ษัท
5/5 ครัง้
กรรมการบริ หารความยัง่ ยืนและความเสี่ยง 4/4 ครัง้
กรรมการบริ หาร
12/12 ครัง้

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/กิจการ
-ไม่มีที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริษัท
ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
 ธันวาคม 2562 – ปั จจุบน
ั
กรรมการ
- บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)


กันยายน 2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ ป จากัด (มหาชน)
1/3
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กรกฎาคม 2550 – ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)



เมษายน 2550 – ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท อาหารสยาม จากัด (มหาชน)



มกราคม 2549 – ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)



ธันวาคม 2544 – ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน


ตุลาคม 2559 – ปั จจุบนั

กรรมการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่อาวุโส
ผู้บริ หารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุม่
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)



ตุลาคม 2563 - ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท ช้ างเบียร์ จากัด



ธันวาคม 2562 – ปั จจุบนั

กรรมการ
BeerCo Limited (Incorporated in Singapore)



มีนาคม 2562 – ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ ้ง จากัด



สิงหาคม 2556 – ปั จจุบนั



กุมภาพันธ์ 2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ
เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ ลิมิเต็ด
กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด



สิงหาคม 2555 - ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท เพ็ทฟอร์ ม (ไทยแลนด์) จากัด



กันยายน 2550 - ปั จจุบนั

กรรมการ
บริ ษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรี ยล เอสเตท (ระยอง) จากัด
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ปั จจุบนั

กรรมการ
- บริ ษัท บิ๊กซี รี เทล โฮลดิ ้ง จากัด
- บริ ษัท ทีซซี ี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จากัด
- บริ ษัท ไทย เบเวอร์ เรจ แคน จากัด
- บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ รี ท แมเนจเม้ นท์ จากัด



ธันวาคม 2555 – พฤศจิกายน 2563 กรรมการ
บริ ษัท แผ่นดินทอง พร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)



มีนาคม 2559 – มกราคม 2561

กรรมการ
บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)



พฤษภาคม 2553 – กันยายน 2559

กรรมการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)



ตุลาคม 2546 – พฤษภาคม 2553

กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
บริ ษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)

อื่น ๆ


มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินมากว่า 30 ปี รวมถึงได้ รับการยอมรับจากสถาบันในต่างประเทศ
ด้ วยหลากหลายรางวัล อาทิ
- รางวัล Best CFO in Thailand จากนิตยสาร Finance Asia ในปี 2552
- รางวัล Asia’s Best CFO จากนิตยสาร Corporate Governance Asia
ในปี 2554 และ 2555
- รางวัล Best CFO in Southeast Asia จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ในปี 2558
- รางวัล Best CFO in Thailand จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ในปี 2557 2558 2559 2561
และ 2562
ฯลฯ
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รายนามและประวัตกิ รรมการ
นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
กรรมการ
9 ปี 8 เดือน
กรรมการ
ไทย
59 ปี
เลขที่ 2 ซอยรามคาแหง 108 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุ งเทพมหานคร
วุฒกิ ารศึกษา
2530-2531 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ Joseph M. Katz, Graduate
School of Business, University of Pittsburgh, Pittsburgh,
Pennsylvania, USA
2525-2528 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ Brigham Young University,
Provo, Utah, USA
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวม -ไม่มีการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตาแหน่ งปั จจุบัน
สัญชาติ
อายุ
ที่อยู่

2560 Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563 กรรมการบริ ษัท
5/5 ครัง้
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/กิจการ
-ไม่มีที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริษัท
ประวัตกิ ารอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์ การทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท พัฒนกล จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2541 - ปั จจุบนั
ประธาน
บริ ษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พรู เดนท์ จากัด
2543 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท พรู เดนท์ แคปปิ ตอล จากัด
2547 - ปั จจุบนั
สมาชิกก่อตัง้
Chartered, Society of Advancement for Consulting, USA
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