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ช่ือ-นามสกุล  นางอัญชลี ชวนิชย์
วัน เดอืน ปีเกิด 28 มิถนุายน 2493

ต าแหน่ง  - กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี

สัญชาติ  ไทย
การศึกษา - ปรญิญาโท M.S. (Engineering Management) University of Missouri – Rolla, USA

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (อตุสาหการ) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคม - หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที่ 13/2549

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 45/2547

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FND) รุน่ที่ 10/2547

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที่ 1/2547
การอบรมอ่ืนๆ - หลกัสตูร หลกันิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) รุน่ที่ 2/2557, วทิยาลยัรฐัธรรมนญู สถาบนัรฐัธรรมนญูศกึษา

  ส  านกังานศาลรฐัธรรมนญู

- หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที่ 3/2557, สถาบนัวทิยาการพลงังาน

- หลกัสตูร นกับรหิารการยตุิธรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.) รุน่ที่ 4/2555, วทิยาลยัยตุิธรรมทางปกครอง

  สถาบนัศาลรฐัธรรมนญู ส  านกังานศาลปกครอง

- หลกัสตูร การบรหิารจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สงู รุน่ที่ 3/2555, วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ 7/2551, สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - บรษัิท อิโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ - บรษัิท บ.ี กรมิ เพาเวอร ์        

 จ  ากดั (มหาชน)

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 6 แหง่

(ทีมิ่ใช่บริษัทจดทะเบยีน)

- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ - บรษัิท บ.ี กรมิ เพาเวอร ์  
  จ  ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษัิทที่ประกอบกิจการพลงังานและสาธารณปูโภค อนัมีสภาพเดียวกนั และเป็น

  การแข่งขนักบั กิจการของบรษัิทยอ่ยของบรษัิท
การถือหุน้บริษัทดบับลิวเอชเอ (ณ 31 ธันวาคม 2563)

 - ตนเอง ไมมี่

 - คู่สมรส / ผู้ทีอ่ยู่กิจดว้ยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรทีย่ัง ไมมี่

   ไม่บรรลุนิตภิาวะ / นิตบุิคคลทีถ่ือหุน้เกินกว่าร้อยละ 30

รวมสัดส่วนการถือหุน้ในบริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม ไมมี่

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอ  กรรมการอิสระ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563  - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้

 - การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้

คุณสมบตัติอ้งหา้ม  ไม่มีประวัตเิก่ียวกับ :

 - การกระท าความผิดทางอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 

 - การท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธกั์บบริษัท/บริษัทย่อย  - ไมเ่ป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรอืญาติสนิทของผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทยอ่ย

บริษัทร่วม/ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือนิตบุิคคลทีอ่าจ  - ไมเ่ป็นกรรมการที่สว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า

มีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา  - ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ

 - ไมมี่ความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น ซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินคา้/บรกิาร/การยืม/ใหกู้ย้ืมเงิน)

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการอิสระ  11 เดือน (เม่ือรวมระยะเวลาที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครัง้นี ้คือ 3 ปี 11 เดือน)

ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัที่ 22 มิถนุายน 2563

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีไ่ด้รับเสนอช่ือเป็น  “กรรมการอิสระ”

กรณีเลือกตัง้กรรมการอิสระ

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีอ่าจท าใหเ้กิดความ
ขัดแย้ง ทางผลประโยชน ์/ กิจการทีแ่ข่งขันกับกับธุรกิจ
ของบริษัท
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ช่ือ-นามสกุล  พลโท ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
วัน เดือน ปีเกิด 17 ตลุาคม 2504

ต าแหน่ง  - กรรมการอิสระ

 - กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

อายุ 60 ปี
สัญชาติ  ไทย

การศึกษา - ปรญิญาเอก Computational Science, George Mason University, USA

- ปรญิญาโท Computer Science, George Washington University, USA

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์บณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคม - หลกัสตูร Strategic Board Manager (SBM) รุน่ที ่9/2563
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลกัสตูร Risk Management Program for Corp. Leaders (RCL) รุน่ที ่15/2562

- หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) รุน่ที ่44/2562

- หลกัสตูร IT Governance Program (ITG) รุน่ที ่9/2561

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่210/2558

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่51/2556

การอบรมอ่ืนๆ - หลกัสตูร SAN Certificate (SEC 504),  Ethical Hacking and Incident Response

- หลกัสตูร AcInfotech: CISSP Preparation

- หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที ่60/2560, วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ทีป่รกึษาดา้นความปลอดภยั - บรษัิท เวริค์พอยท ์เอ็นเทอรเ์ทนเมนท ์จ  ากัด (มหาชน)

- ทีป่รกึษาดา้น IT - บรษัิท หาดทิพย ์จ  ากัด (มหาชน)

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน  4 แหง่

(ทีมิ่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีอ่าจท าใหเ้กิดความ
ขัดแย้ง ทางผลประโยชน ์/ กิจการทีแ่ข่งขันกับกับธุรกิจ
ของบริษัท

 ไม่มี

การถือหุน้บริษัทดับบลิวเอชเอ (ณ 31 ธันวาคม 2563)

- ตนเอง  ไม่มี

- คู่สมรส / ผูท้ีอ่ยู่กิจด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรทีย่ัง  ไม่มี
ไม่บรรลุนิติภาวะ / นิติบุคคลทีถ่ือหุน้เกินกว่าร้อยละ 30

รวมสัดส่วนการถือหุน้ในบริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม  ไม่มี
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอ  กรรมการอิสระ 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563  - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้

 - การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้
คุณสมบัติต้องหา้ม  ไม่มีประวัติเก่ียวกับ :

 - การกระท าความผิดทางอาญาในความผิดเก่ียวกับทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

 - การท ารายการทีอ่าจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษัิทในรอบปีทีผ่่านมา

ลักษณะความสัมพันธกั์บบริษัท/บริษัทย่อย  - ไม่เป็นผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งหรอืญาติสนิทของผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท/บรษัิทย่อย
บริษัทร่วม/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลทีอ่าจ  - ไม่เป็นกรรมการทีส่ว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงินเดือนประจ า
มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา  - ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ

 - ไม่มีความสมัพนัธท์างธรุกิจ (เชน่ ซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินคา้/บรกิาร/การยืม/ใหกู้ย้ืมเงิน)
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการอิสระ 11 เดือน (เม่ือรวมระยะเวลาทีจ่ะด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระจนวาระทีเ่สนอในครัง้นี ้คือ 3 ปี  11 เดือน)

ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง เม่ือวนัที ่22 มิถนุายน 2563

ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการทีไ่ดรั้บเสนอช่ือเป็น  “กรรมการอิสระ”

กรณีเลือกตัง้กรรมการอิสระ
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ช่ือ-นามสกุล ศาสตราจารย ์ดร. ก าพล ปัญญาโกเมศ
วัน เดือน ปีเกิด 27 มีนาคม 2515

อายุ 49 ปี
สัญชาติ  ไทย

การศึกษา - ปรญิญาเอก Finance, Schulich School of Business,

York University, Canada 

- ปรญิญาโท MBA (Finance) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคม - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 90/2554

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมอ่ืนๆ - Chartered Financial Analysts (CFA)
- Financial Risk Managers (FRM)

- Certified Financial Planners (CFP)

- NIDA-Wharton Executive Leadership Program

- Design Thinking Workshop, Stanford University

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์

 จ  ากดั (มหาชน)

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ไฮโดรเทค จ ากดั (มหาชน)

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - บริษัท สตารส์ ไมโคร 

อิเล็กทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 6 แหง่

(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าใหเ้กิดความ
ขัดแย้ง ทางผลประโยชน ์/ กิจการที่แข่งขันกับกับธุรกิจ
ของบริษัท

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์

  จ  ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการพลงังานทดแทน อนัมีสภาพเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบั

กิจการของบริษัทยอ่ยของบริษัท
การถือหุ้นบริษัทดับบลิวเอชเอ (ณ 31 ธันวาคม 2563)

 - ตนเอง  ไม่มี
 - คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กิจด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยัง  ไม่มี
  ไม่บรรลุนิติภาวะ / นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30

รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม  ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ  กรรมการอิสระ 
คุณสมบัติต้องหา้ม  ไม่มีประวัติเก่ียวกับ :

 - การกระท าความผิดทางอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุริต 
 - การท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธกั์บบริษัท/บริษัทย่อย  - ไม่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย
บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจ  - ไม่เป็นกรรมการที่สว่นรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า
มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  - ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ

 - ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น ซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินคา้/บริการ/การยืม/ใหกู้ย้ืมเงิน)
จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ ไม่มี

ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการทีไ่ดรั้บเสนอช่ือเป็น  “กรรมการอิสระ”

กรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระ
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ช่ือ-นามสกุล  ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
วัน เดอืน ปีเกิด 8 กนัยายน 2514

อายุ 50 ปี

สัญชาติ  ไทย

การศกึษา - ปรญิญาเอก (Computer Science), Stanford University, USA

- MSCS (Computer Science), Stanford University, USA

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคม - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่93/2550

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมอ่ืนๆ - หลกัสตูร สดุยอดผูน้  าวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (Super วปส.) รุน่ที ่1/2563, ส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบั และสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
- หลกัสตูร Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA 2555), สถาบนัเทคโนโลยีแมสซาชเูซตส์

 (MIT) – วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล (CUMMU)
- หลกัสตูร ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.2555), สถาบนั

วิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.)

- หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT), ปี 2554 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย

- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP 2552), สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย

- หลกัสตูร Executive Program for Senior Management, มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั, 

มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบาย เศรษฐกิจการคลงั
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (28/2563), สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอ่ืน - กรรมการ - บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน)

- กรรมการ - บรษัิท อกัษร เอ็ดดเูคชั่น จ  ากดั (มหาชน)

- กรรมการบรหิาร, รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และทีป่รกึษาประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ส  านกัผูบ้รหิาร

 ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จ  ากดั (มหาชน)
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน 10 แหง่

(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบยีน)

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าใหเ้กิดความ
ขัดแย้ง ทางผลประโยชน ์/ กิจการที่แข่งขันกับกับธุรกิจ
ของบริษัท

- กรรมการ - บรษัิท บางจาก คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษัิททีมี่ บรษัิทยอ่ย คือ บรษัิท บซีีพีจี 

จ  ากดั (มหาชน) ทีป่ระกอบกิจการผลติและจ าหน่ายไฟฟา้จากพลงังานหมนุเวียนและพลงังานสะอาดรูปแบบ

ใหม ่ไดแ้ก่ ผลติไฟฟา้จากเซลสแ์สงอาทิตย ์อนัมีสภาพเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษัิทยอ่ย

การถือหุ้นบริษัทดบับลิวเอชเอ (ณ 31 ธันวาคม 2563)

 - ตนเอง  ไมมี่

 - คู่สมรส / ผู้ที่อยูกิ่จดว้ยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยัง  ไมมี่

  ไม่บรรลุนิตภิาวะ / นิตบุิคคลที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30

รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม  ไมมี่
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ  กรรมการอิสระ 
คุณสมบตัติอ้งหา้ม  ไม่มีประวัตเิก่ียวกับ :

 - การกระท าความผิดทางอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
 - การท ารายการทีอ่าจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา

ลักษณะความสัมพันธกั์บบริษัท/บริษัทย่อย  - ไมเ่ป็นผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งหรอืญาติสนิทของผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท /บรษัิทยอ่ย
บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิตบุิคคลที่อาจ  - ไมเ่ป็นกรรมการทีส่ว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงินเดือนประจ า
มีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  - ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ

 - ไมมี่ความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เชน่ ซือ้/ขายวตัถดุิบ/สนิคา้/บรกิาร/การยืม/ใหกู้ย้ืมเงิน)
จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ ไมมี่

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอช่ือเป็น  “กรรมการอิสระ”

กรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระ
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ช่ือ-นามสกุล นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

วัน เดือน ปีเกิด  26 ธันวาคม 2502

อายุ  62 ปี

สัญชาติ  ไทย

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, Angelo State University, Texas, USA

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน - หลกัสตูร Board Matters and Trends (BMT) รุน่ที่ 4/2560

กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ที่ 9/2560 

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที่ 5/2549 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 8/2548

การอบรมอ่ืนๆ - หลกัสตูร ผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที่ 9

- หลกัสตูร ผูบ้ริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู (บยส.) รุน่ที่ 19

- หลกัสตูร ผูบ้ริหารระดบัสงู รุน่ที่ 11 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)

- หลกัสตูร ป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ที่ 5 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 

- หลกัสตูร นกับริหารระดบัสงู รุน่ที่ 46 ส านกังาน ก.พ.

- หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) รุน่ที่ 66 Kellogg School of Management

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 2 - บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - บริษัท อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)

- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล - บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จ  ากดั (มหาชน)

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน  3 แหง่

(ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

การถือหุ้นบริษัทดับบลิวเอชเอ (ณ 31 ธันวาคม 2563)

 - ตนเอง  ไม่มี

 - คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา / บุตรที่  ไม่มี

   ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่า

   ร้อยละ 30

รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัททัง้ทางตรงและทางอ้อม  ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ  กรรมการอิสระ 

คุณสมบัติต้องหา้ม  ไม่มีประวัติเก่ียวกับ :

 - การกระท าความผิดทางอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุริต 

 - การท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธกั์บบริษัท / บริษัทย่อย  - ไม่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท / บริษัทยอ่ย

บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / นิติบุคคลที่อาจ  - ไม่เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า

มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  - ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ

 - ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น ซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินคา้/บริการ/ การยืม/ใหกู้ย้ืมเงิน)

จ านวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ  ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอช่ือเป็น  “กรรมการอิสระ”

กรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าใหเ้กิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์/ กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของ
บริษัท

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - บริษัท ป่ินทอง อินดสัเตรียล ปารค์ จ  ากดั (มหาชน)

ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการผูพ้ฒันานิคมอตุสาหกรรม อนัมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการ

ของบริษัทยอ่ยของบริษัท
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