
ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ
และได�รับการเสนอชื่อเข�าดำรงตำแหน�งอีกวาระหนึ่ง โปรดสแกนคิวอาร�โค�ด

เพ�่ออ�านประวัติเพ��มเติม
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นายประสัณห� เชื้อพานิช
อายุ: 70 ป�
ตำแหน�งป�จจ�บันในบร�ษัท :
     กรรมการอิสระ
     ประธานกรรมการตรวจสอบ
     ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

ปร�ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิสาขาการบัญชี มหาว�ทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต สภาว�ชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางการสอบบัญชี จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต Asean Chartered Professional Accountant สภาว�ชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ�
หลักสูตร Executive Management Program จาก Ivey School of Business. University of Western Ontario 
หลักสูตร Leading Professional Services Firm จาก Harvard Business School 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) โดยสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) โดยสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร Board Matters and Trends Program (BMT) โดยสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) โดยสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

ประวัติการดำรงตำแหน�งในรอบ 5 ป�ที่ผ�านมา

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท (ร�อยละ) : 0.01
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บร�หาร : ไม�มี
การดำรงตำแหน�งที่อาจทำให�เกิดความขัดแย�งของผลประโยชน� : ไม�มี
การมีส�วนได�เสียกับบร�ษัท / บร�ษัทใหญ� / บร�ษัทย�อย / บร�ษัทร�วม หร�อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง : ไม�มี

วันที่ดำรงตำแหน�งเป�นกรรมการ  : 30 พฤษภาคม 2562
จำนวนป�ที่เป�นกรรมการบร�ษัท     : 2 ป� 10 เดือน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม :

การดำรงตำแหน�งในบร�ษัทจดทะเบียน

ป�

2562 - ป�จจ�บัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซ�เพรส
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2556 - ป�จจ�บัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

บร�ษัท ไทย โซล�าร� เอ็นเนอร�ย่ี จำกัด
(มหาชน)

2556 - ป�จจ�บัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย� จำกัด (มหาชน)

2561 - 2564 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการคณะทำงานพัฒนาสู�ความยั่งยืน

บร�ษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�ว�ส
จำกัด (มหาชน)

2559 - 2562 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล
จำกัด (มหาชน)

ตำแหน�ง บร�ษัทจดทะเบียน

เอกสารแนบ 3
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ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป�ที่ผ�านมา : ไม�มี

2563 - ป�จจ�บัน

2564 - ป�จจ�บัน ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย

ที่ปร�กษานายกรัฐมนตร�ด�านเศรษฐกิจ คณะที่ปร�กษานายกรัฐมนตร� สำนักนายกรัฐมนตร�

2563 - ป�จจ�บัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาและส�งเสร�มองค�การมหาชน สำนักงานการว�จัยแห�งชาติ

2563 - ป�จจ�บัน กรรมการกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ
กระทรวงการคลัง

2562 - ป�จจ�บัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมกำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย�

2561 - ป�จจ�บัน กรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ กระทรวงการคลัง

2560 - ป�จจ�บัน ที่ปร�กษา คณะที่ปร�กษาด�านการสอบบัญชี
คณะที่ปร�กษาด�านการระดมทุนและการกำกับบร�ษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย�

2560 - ป�จจ�บัน กรรมการผู�ทรงคุณว�ฒิด�านการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ

2560 - ป�จจ�บัน กรรมการ คณะกรรมการแนวร�วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต�อต�าน

การทุจร�ต

2559 - ป�จจ�บัน กรรมการตรวจสอบการบร�หารงานประจำมหาว�ทยาลัย สภามหาว�ทยาลัยมหิดล

2559 - ป�จจ�บัน กรรมการ สถาบันว�ทยาการประกันภัย ช้ันสูง

2558 - ป�จจ�บัน กรรมการบร�หารการเง�นและทรัพย�สิน มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล�าธนบุร�

2558 - ป�จจ�บัน กรรมการผู�ทรงคุณว�ฒิด�านบัญชี และประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส�งเสร�มการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย

2557 - ป�จจ�บัน กรรมการผู�ทรงคุณว�ฒิด�านบัญชี และ
กรรมการพ�จารณาการทุ�มตลาดและการอ�ดหนุน

กระทรวงพาณิชย�

การดำรงตำแหน�งในบร�ษัท/หน�วยงานอื่นๆ ที่มิใช�บร�ษัทจดทะเบียน

เอกสารแนบ 3
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ประวัติกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระ
และได�รับการเสนอชื่อเข�าดำรงตำแหน�งอีกวาระหนึ่ง

นายกำธร ตติยกว�
อายุ: 67 ป�

ตำแหน�งป�จจ�บันในบร�ษัท :
     กรรมการอิสระ
     กรรมการตรวจสอบ

ปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ จาก University of Bridgeport
ประกาศนียบัตรชั้นสูงสำหรับผู�บร�หารระดับสูง สถาบันพระปกเกล�า
สัมฤทธิบัตร สถาบันว�ทยาการตลาดทุน
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) โดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) โดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) โดยสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

ประวัติการดำรงตำแหน�งในรอบ 5 ป�ที่ผ�านมา

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท (ร�อยละ) : 0.01
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บร�หาร : ไม�มี
การดำรงตำแหน�งที่อาจทำให�เกิดความขัดแย�งของผลประโยชน� : ไม�มี
การมีส�วนได�เสียกับบร�ษัท / บร�ษัทใหญ� / บร�ษัทย�อย / บร�ษัทร�วม หร�อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง : ไม�มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป�ที่ผ�านมา : ไม�มี

วันที่ดำรงตำแหน�งเป�นกรรมการ  : 30 พฤษภาคม 2562
จำนวนป�ที่เป�นกรรมการบร�ษัท     : 2 ป� 10 เดือน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม :

การดำรงตำแหน�งในบร�ษัทจดทะเบียน

ป�

2562 - ป�จจ�บัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซ�เพรส
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2524 - ป�จจ�บัน กรรมการ บร�ษัท ไทยเพรซิเดนท�ฟ�ดส� จำกัด
(มหาชน)

2524 - 2561 กรรมการ บร�ษัท เพรซิเดนท�เบเกอร�่ จำกัด
(มหาชน)

ตำแหน�ง บร�ษัทจดทะเบียน

2560 - ป�จจ�บัน ประธานกรรมการ บร�ษัท คีย�สโตน โฮลดิ�ง จำกัด

2557 - ป�จจ�บัน ที่ปร�กษาคณะกรรมการ บร�ษัท เคอร�่ ฟลาวมิลล� จำกัด

2558 - 2562 กรรมการอิสระ ธนาคารเพ�่อการส�งออกและนำเข�า
แห�งประเทศไทย

2557 - 2562 ประธานกรรมการ บร�ษัท ดับบลิวเอชเอ เร�ยล เอสเตท
แมเนจเม�นท� จำกัด

การดำรงตำแหน�งในบร�ษัท/หน�วยงานอื่นๆ ที่มิใช�บร�ษัทจดทะเบียน

เอกสารแนบ 3
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นางสาวฮว� เหลง ไอลีน โหยว
อายุ: 47 ป�
ตำแหน�งป�จจ�บันในบร�ษัท :
     กรรมการอิสระ
     กรรมการตรวจสอบ
     กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม :
    ปร�ญญาตร�สาขาบร�หารธุรกิจและการเง�น (เกียรตินิยมอันดับสอง) จาก National University of Singapore 
    หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) โดยสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

ประวัติการดำรงตำแหน�งในรอบ 5 ป�ที่ผ�านมา

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท (ร�อยละ) : 0.01
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บร�หาร : ไม�มี
การดำรงตำแหน�งที่อาจทำให�เกิดความขัดแย�งของผลประโยชน� : ไม�มี
การมีส�วนได�เสียกับบร�ษัท / บร�ษัทใหญ� / บร�ษัทย�อย / บร�ษัทร�วม หร�อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง : ไม�มี

วันที่ดำรงตำแหน�งเป�นกรรมการ  : 30 พฤษภาคม 2562
จำนวนป�ที่เป�นกรรมการบร�ษัท     : 2 ป� 10 เดือน

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป�ที่ผ�านมา : ไม�มี

การดำรงตำแหน�งในบร�ษัทจดทะเบียน

ป�

2562 - ป�จจ�บัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซ�เพรส
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน�ง บร�ษัทจดทะเบียน

2564 - ป�จจ�บัน กรรมการอิสระ Singapore Eye
Research Institute

2563 - ป�จจ�บัน กรรมการ Balnarring Pte. Ltd.

2563 - ป�จจ�บัน กรรมการ AKJ Singapore 
Investments Pte. Ltd.

2561 - ป�จจ�บัน ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร Mornington Services Pte. Ltd.

2563 - 2564 กรรมการ Bellechasse Pte. Ltd.

การดำรงตำแหน�งในบร�ษัท/หน�วยงานอื่นๆ ที่มิใช�บร�ษัทจดทะเบียน

โปรดสแกนคิวอาร�โค�ด
เพ�่ออ�านประวัติเพ��มเติม

เอกสารแนบ 3




