
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล นายวทิติ  ลีนุตพงษ์ 
อายุ (ปี) 60 
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ   

ประธานคณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้ นําและกําหนดคา่ตอบแทน  
และกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

วันเร่ิมต้นตาํแหน่งกรรมการ 27 มีนาคม 2556 
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 3 ปี 
จาํนวนและสัดส่วนการถือหุ้น 
ในบริษัท 

- ไม่มี - 

คุณวุฒกิารศึกษา ปริญญาโท บริหารธรุกิจ, University of Southern California, USA 
การผ่านหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 34/2557 
- หลกัสตูร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 3/2552 
- หลกัสตูร Role of the  Compensation Committee (RCC) รุ่น 7/2551 
- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 5/2548 
- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 16/2545 

ประสบการณ์ทาํงาน  กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน 
 2548 - ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. สหไทยสตีลไพพ์ 
 2544 - ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ 
 2544 - 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. อินทชั โฮลดิง้ส์ 
  กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 
 2558 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะอนกุรรมการฝ่ายกิจการระหวา่งประเทศ  สภาการหนงัสือพิมพ์แห่งชาติ 

 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. บี.วี. โมโต 
 2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร  บจก. ไทยยานยนตร์ 
  กรรมการ  หอศิลป์สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
  กรรมการ  มลูนิธิธนาคารกรุงเทพ 
 2532 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ไทยประดิษฐ์อตุสาหกรรม 
 2530 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. คอมเมอร์เชียล มอเตอร์เวอร์ค 
 2516 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. วาย.เอ็ม.ซี. แอสเซม็บรี ้
 2554 - 2558 กรรมการ  สภาการหนงัสือพิมพ์แห่งชาติ 
 2545 - 2553 กรรมการ  หอการค้าเยอรมนั-ไทย 
 2538 - 2556 กรรมการ  บจก. บาเซโลนา มอเตอร์ 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขันหรือ
เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท อันที่อาจทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558  คณะกรรมการบริษัท  11/11 ครัง้  
 คณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้ นําและกําหนดคา่ตอบแทน 8/8 ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1  ครัง้ 

ประวัตกิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -  ไม่มี -  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี - 

 
 
 

เอกสารแนบ 5



 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล นายสุรศักดิ์  วาจาสิทธ์ิ 
อายุ (ปี) 62 
ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ  
วันเร่ิมต้นตาํแหน่งกรรมการ 10 พฤษภาคม 2549 
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 9 ปี 10 เดือน 
จาํนวนและสัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัท 

-ไม่มี- 

คุณวุฒกิารศึกษา เนติบณัฑิต สํานกัลินคอล์น อินน์  ประเทศองักฤษ 
การผ่านหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

หลกัสตูร DCP: Director Certification Program รุ่น 32/2546 

ประสบการณ์ทาํงาน  กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน 
 -ไม่มี-  
  กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 
 2557 - ปัจจบุนั Managing Partner, Rajah & Tann (Thailand) Ltd. 
 2548 - 2557 ผู้บริหาร  บจก.ฮนัตนั แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขันหรือ
เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิบริษัท อันที่อาจทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558 
 

 คณะกรรมการบริษัท  10/11 ครัง้   
 คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครัง้   
 คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 6/6 ครัง้   
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  1/1 ครัง้ 

ประวัตกิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -  ไม่มี -  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบ 
ครัวระหว่างผู้บริหาร 

- ไม่มี – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล นางสาวจีน โล เงีย้บ จง 
อายุ (ปี) 55 
ตาํแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ  
วันเร่ิมต้นตาํแหน่งกรรมการ 27 มีนาคม 2556 
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 3 ปี 
จาํนวนและสัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัท 

- ไม่มี - 

คุณวุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี สาขาบญัชี National university of Singapore 
การผ่านหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

- ไม่มี - 

ประสบการณ์ทาํงาน  กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน 
 2558 - ปัจจบุนั    Group Chief Corporate Officer, Singapore Telecommunications Ltd. 
 2551 - 2558 Group Chief Financial Officer, Singapore Telecommunications Ltd. 
  กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 
 - ไม่มี -  

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ือง
กับธุรกจิบริษัท อันที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี -     

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558 
 

 คณะกรรมการบริษัท  10/11 ครัง้   
 คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 4/6 ครัง้   
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  1/1 ครัง้ 

ประวัตกิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -  ไม่มี -  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

ช่ือ – สกุล นายสตเีฟ่น  มิลเลอร์ 
อายุ (ปี) 52 
ตาํแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร 
วันเร่ิมต้นตาํแหน่งกรรมการ 2 มิถนุายน 2558 
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 9 เดือน 
จาํนวนและสัดส่วนการถือหุ้น   
ในบริษัท 

- ไม่มี - 

คุณวุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 1) Economics and Finance,  
University of New South Wales 

การผ่านหลักสูตรการอบรม
กรรมการ 

- ไม่มี - 

ประสบการณ์ทาํงาน  กจิการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน 
 2557 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา                     Singapore Technologies Telemedia, Singapore 
 2556 - 2557 President & COO      Singapore Technologies Telemedia, Singapore 
 2555 - 2556 President & CFO       Singapore Technologies Telemedia, Singapore 
 2553 - 2555 Senior EVP & CFO    Singapore Technologies Telemedia, Singapore 
 2548 - 2553 CFO                           Singapore Technologies Telemedia, Singapore 
  กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 
 - ไม่มี -  

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่แข่งขันหรือเก่ียวเน่ือง
กับธุรกจิบริษัท อันที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558  คณะกรรมการบริษัท  6/11 ครัง้  
 คณะกรรมการบริหาร 7/13 ครัง้  

ประวัตกิารทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -  ไม่มี -  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี - 

 




