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ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ 

 

 

ช่ือ-สกุล  นายไชยยศ บุญญากิจ 

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ 

ตําแหนงปจจุบัน  

 

 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหา  

และกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

อายุ 60 ป  

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาเคมี,  

The American University, Washington D.C., USA. 

การอบรม Directors Accreditation Program,  

Audit Committee Program,  

Improving Board Decision,  

Improving the Quality of Financial Report, 

Finance for Non-Finance Directors และ 

Monitoring the System of Internal Control and 

Risk Management จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

การถือหุนในบริษัท  ไมไดถือหุนในบริษัทฯ 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  11 ป 4 เดือน (16 ก.ย. 2546-ปจจุบัน) 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอื่น  

(ท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน) 

ท่ีปรึกษาประธานกรรมการบริหาร  

บจก. ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง 

คอนซัลแตนท 

ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/ 

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ไมมี 

 

การเขารวมประชุม 

 

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง  

เขาประชุม 5 ครั้ง 

มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง  

เขาประชุม 5 ครั้ง 

(ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 ตุลาคม 2557) 
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ช่ือ-สกุล  นายเสริญ วิเทศพงษ 

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ 

ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหา  

และกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

อายุ 61 ป  

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตร ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

การอบรม Directors Accreditation Program  

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การถือหุนในบริษัท  ไมไดถือหุนในบริษัทฯ  

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  11 ป 4 เดือน (16 ก.ย. 2546-ปจจุบัน) 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี 

ตําแหนงในกิจการอื่น  

(ท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน) 

ผูอํานวยการ  

บจก. ปาลมเมอร แอนด เทอรเนอร (ประเทศไทย) 

ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/ 

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ไมมี 

 

การเขารวมประชุม มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง  

เขาประชุม 5 ครั้ง 

มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง  

เขาประชุม 5 ครั้ง 

(ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 ตุลาคม 2557) 
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ช่ือ-สกุล  นายวิริยะ ผลโภค 

ประเภทกรรมการ  กรรมการ 

ตําแหนงปจจุบัน  

 

กรรมการบริษัท  

กรรมการสรรหา  

กรรมการกําหนดคาตอบแทน  

และท่ีปรึกษา 

อายุ 61 ป  

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา 

 

 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (บัญชี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

BS. (Computer) University of Central Oklahoma, 

Oklahoma, USA.  

การอบรม 

 

Directors Accreditation Program จากสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การถือหุนในบริษัท  ไมไดถือหุนในบริษัทฯ  

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  11 ป 4 เดือน (16 ก.ย. 2546-ปจจุบัน) 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี  

ตําแหนงในกิจการอื่น  

(ท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน) 

ไมมี 

ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/ 

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ไมมี 

 

การเขารวมประชุม 

 

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง  

เขาประชุม 4 ครั้ง 

(ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 ตุลาคม 2557) 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวเชีย ยวน จวิน 

ประเภทกรรมการ  กรรมการ 

ตําแหนงปจจุบัน  ไมม ี

อาย ุ 42 ป  

สัญชาต ิ สิงคโปร 

วุฒิการศึกษา 

 

Bachelor of Science in Economics,  

London School of Economics 

ประวัติการทํางาน 5 ปยอนหลัง 2541 - ปจจุบัน  

Managing Director 

Pico Art International Pte. Ltd. 

การอบรม ไมม ี

การถือหุนในบริษัท  ไมไดถือหุนในบริษัทฯ  

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  ไมม ี

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมม ี 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน  

(ท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน) 

Managing Director 

Pico Art International Pte. Ltd. 

ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯท่ี

อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ไมม ี

 

การเขารวมประชุม ไมม ี


