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ประวตัิกรรมการทีเสนอเพอืพจิารณา : กรรมการทเีสนอให้กลบัเข้ารับตําแหน่งใหม่ 

 

 

1. นายวชิิต แย้มบุญเรือง 
 ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ 

   ประธานคณะกรรมการ 

    

 

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตงั : กรรมการอิสระ ทีม่ีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของ 

  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ทอียู่ : เลขที่ 219/72 หมูบานชัยพิทักษ  ซอยงามวงศวาน 47  
  แยก 6 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอนื : ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   บริษัท จัสมิน อินเตอรแนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 
  : กรรมการ 

   บริษัท วิค แอนด ฮุคลันด จํากัด (มหาชน) 
  : ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 ตําแหน่งในกจิการอนื : ประธานกรรมการ  
   บริษัท กอลฟไทมซินดิเคท จํากัด 
 อายุ : 75 ป 
 วนัเริมต้นของตําแหน่งกรรมการ : 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

 จํานวนครังทเีข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : ในป 2558 มีการประชุม 8 ครั้ง เขารวมประชุม 8 ครั้ง 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : จํานวน 907,310 หุน คิดเปนรอยละ 0.068 

 ตําแหน่งในกจิการทีอาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง : - ไมมี – 

 
 การศึกษา / การฝึกอบรม 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 M.A. (Economics)  Columbia University , New York, USA. 

 Ph.D. (Public and International Affairs- Economic and Social Development)  University of Pittsburgh 

 

 

เอกสารแนบ  
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 การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chartered Director Class (CDC) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman (RCP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์ 

 2550-2556 ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยพรีเมียรลีก จํากัด  
 2551-2553 กรรมการอิสระ  บริษัท เพียว สัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

 2544-2551 ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ระยองเพียวริไฟเออร จํากัด (มหาชน) 
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2. นายปริญญา นาคฉัตรีย์ 
 ตําแหน่ง : กรรมการ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณา 
   ผลตอบแทน 
 

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตงั : กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 
 ทอียู่ : เลขที่ 12/2 ซอยสุขสบาย บางใหญซิตี้เซ็นเตอร  

ถนนกรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ  
จ.นนทบุรี 11140 

 ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอนื : - ไมมี - 
 ตําแหน่งในกจิการอนื : ประธานกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.)    
 อายุ : 75 ป 
 วนัเริมต้นของตําแหน่งกรรมการ : 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552  

 จํานวนครังทเีข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : ในป 2558 มกีารประชุม 8 ครั้ง เขารวมประชุม 6คร้ัง 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : จํานวน 6,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.447 

 ตําแหน่งในกจิการทีอาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง : - ไมมี - 
 

 การศึกษา / การฝึกอบรม 

 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน 
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ปริญญาโท รัฐศาสตร สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 M.A. in Economics, Columbia University, USA 

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขารัฐประศาสนศาสตร (D.P.A) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขารัฐศาสตร (Ph.D.) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร วปอ. รุน 32  
 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง ปปร. รุน 6 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุน 14 

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCOT) รุน 4 

 หลักสูตรผูนําเมือง รุน 1 
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การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 111/2551  สมาคมสงเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์ 

 2551-2558 ประธานกรรมการ  บริษัทยูนิเวอรแซล ยูทีลิตีส จํากัด 

 2551-2558 ประธานกรรมการ  บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จํากัด 

 2551-2558 ประธานกรรมการ  บริษัท ประปาบางปะกง จํากัด 

 2551-2558 ประธานกรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค จํากัด 

 2540-2544           ประธานกรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 2539-2544           ประธานกรรมการ การประปาสวนภูมิภาค  

 2541-2544           ประธานกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก  
   จํากัด (มหาชน) 
 2541-2544    กรรมการ บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเล่ียม จํากัด (มหาชน) 
 2539-2544   กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 2540-2543   กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด 

 2535-2544   กรรมการ องคการรถไฟฟามหานคร 

 2539-2542   กรรมการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

 2539-2542            กรรมการ การกีฬาแหงประเทศไทย 

 2539-2542            กรรมการ องคการจัดการนํ้าเสีย 

 2538-2541            กรรมการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 2538-2539            กรรมการ การเคหะแหงชาติ 

 2536-2540            กรรมการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

 2524-2537            กรรมการ การส่ือสารแหงประเทศไทย 
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3. นายวราห์ ทองประสินธ์ุ 
 ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ 

   กรรมการตรวจสอบ 

 

 

ประเภทกรรมการทจีะเสนอแต่งตงั : กรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของ 

  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ทอียู่ : เลขที่ 95/80 ม.โกลเดนลานนา ซอยรามคําแหง 92   

   แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอนื : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

 ตําแหน่งในกจิการอนื : กรรมการผูจัดการ บริษัท ดิ แอคเซส ออดิต จํากัด  

  : กรรมการ บริษัท เฟรส ออดิต จํากัด 
  : กรรมการ บริษัท วราห โฮลดิ้ง จํากัด 
 อายุ : 45 ป 
 วนัเริมต้นของตําแหน่งกรรมการ : 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552  

 จํานวนครังทเีข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท : ในป 2558 มีการประชุม 8 ครั้ง เขารวมประชุม 7 คร้ัง 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : จํานวน 108,039 หุน คิดเปนรอยละ 0.008  

 ตําแหน่งในกจิการทีอาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง : - ไมมี - 
 

 การศึกษา / การฝึกอบรม 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ผูสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) และผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
 

 การอบรมบทบาทหน้าทีกรรมการ 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่  80/2009 สมาคมสงเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุนที่ 20/2015 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์ 

2554-2555 รองกรรมผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  บริษัท ล็อก พลัส ไมนนิ่ง เซอรวิส จํากัด 


