สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 3
ข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับการเสนอชื อให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
นพ. ระเฑียร ศรีมงคล
อายุ ปี
ตําแหน่ งปัจจุบันในบริ ษทั

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการกํากับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง: กรรมการอิสระ
สั ดส่ วนการถือหุ้น
- ไม่มี จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ
7 ปี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร: - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นน
ั ทา
 ปริ ญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิ ดล
 ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิ ดล
การอบรมบทบาทหน้ าทีกรรมการ
 หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) ปี
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 หลักสู ตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 หลักสู ตร Financial Statements Demystified for Director (FSD) ปี 2552 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 ปริ ญญาบัตร หลักสู ตร “การป้ องกันราชอาณาจักรภาครั ฐร่ วมเอกชน (ปรอ.รุ่ น ) วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักรสถาบันวิช าการ
ป้ องกันประเทศ
 ประกาศนี ยบัตร หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่ น
 ประกาศนี ยบัตรชันสู ง หลักสู ตร “การเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิ ปไตย สําหรับนักบริ หาร ระดับสู ง” รุ่ น สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสู ตร “การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน” รุ่ นพิเศษ
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 หลักสู ตร Leadership Program for Managers จัดโดย CC Knowledge Base Co., Ltd.
 หลักสู ตร Economic Leader Forum (ELF) จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
 หลักสู ตร Professional Presentation Skills จัดโดย CC Knowledge Base Co., Ltd.
 หลักสู ตร Leading the Way into the Futures Business จัดโดย TFEX, GSB
 หลักสู ตร Bourse Game จัดโดย ธนาคาร Citibank ประเทศสิ งคโปร์
 หลักสู ตร Bonds Trading จัดโดย Continental Illinois Bank สํานักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 หลักสู ตร Corporate Finance จัดโดย Citibank School of Banking ที New York ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 หลักสู ตร Advanced Management Program for Oversea Bankers ที Wharton Business School, University of Pennsylvania
ตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน: จํานวน 3 บริ ษทั
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการบริ ษทั /
บมจ. ไรมอน แลนด์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ
พ.ศ. 2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
บมจ. บัตรกรุ งไทย
พ.ศ. 2552 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ บมจ. อินโดรามาเวนเจอร์ ส
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการด้านความยังยืน และบริ หารความเสี ยง
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 3
ตําแหน่ งในกิจการอืนทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน: จํานวน 3 บริ ษทั
ก.พ. 2562 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
พ.ศ. 2561 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
การยาสู บแห่ งประเทศไทย
พ.ศ. 2560 – ปั จจุบนั
อุปนายก
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
ตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขันหรื อเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท: - ไม่มีการดํารงตําแหน่ง ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.
- พ.ศ. 2560
กรรมการ
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2554
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ ส
พ.ศ.
- พ.ศ. 2554
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553
กรรมการ
บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ประวัติการเข้ าประชุมปี 2562
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
6/6 ครัง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครัง
 การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 2/2 ครัง
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 4/4 ครัง
ความเชียวชาญ: ด้านบัญชี และการบริ หารจัดการธุรกิ จการเงิน และการธนาคาร
การมีส่วนร่ วมสร้ างประโยชน์ ให้ บริษทั : เป็ นผูร้ ่ วมดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริ หารงาน
และหลักการในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 3
ข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับการเสนอชื อให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
นายวัฒน์ ชัย วิไลลักษณ์
อายุ ปี
ตําแหน่ งปัจจุบันในบริ ษทั
กรรมการ / กรรมการบริ หาร/ ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง: กรรมการ
สั ดส่ วนการถือหุ้น
- ไม่มี จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ
7 ปี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร: พีชายนางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์ และนายธนานันท์ วิไลลักษณ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี บัญชี บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้ าทีกรรมการ
 หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 หลักสู ตร ToPCATS รุ่ นที มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี
 หลักสู ตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group รุ่ น 4 ปี 2561
 หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการค้าการพาณิ ชย์ (TEPCoT) รุ่ น ปี
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 หลักสู ตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริ หารระดับสู ง (วบส.) รุ่ น 2 ปี 2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
 หลักสู ตร CMA-GMS International Program Class
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิ งธุ รกิจ (Academy of Business Creativity : ABC) รุ่ นที /
จากมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
 หลักสู ตรผูบ้ ริ หารด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที จากสถาบันวิทยาการพลังงาน ปี
 หลักสู ตรนักบริ หารระดับสู งด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน (วธอ.) รุ่ นที จากสถาบันวิทยาการธุรการ และ
อุตสาหกรรม ปี
 หลักสู ตรนักบริ หารการยุติธรรมทางปกครองระดับสู ง (บยป.) รุ่ นที 5 จากวิทยาลัยการยุติธรรมทางการปกครอง สํานักงานศาล
ปกครอง ปี 2556 - 2557
ตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน: จํานวน 4 บริ ษทั
พ.ศ.
- ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
บมจ. สามารถ เอวิเอชัน โซลูชนส์
ั
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
ประธานสายธุ รกิจ Digital
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร /
บมจ. สามารถ ดิจิตอล
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง /
ประธานกรรมการบริ หาร
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
บมจ.สามารถเทลคอม
พ.ศ. 2557 - ปั จจุบนั
รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
พ.ศ.
- ปั จจุบนั
ประธานกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
พ.ศ. 2547 - ปั จจุบนั
กรรมการผูอ้ าํ นวยการบริ หารความเสี ยง
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
พ.ศ.
- ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. สามารถ ดิจิตอล
พ.ศ.
- ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
พ.ศ.
- ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร /
บมจ. สามารถเทลคอม
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
พ.ศ.
- ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. สามารถเทลคอม
พ.ศ. 2536 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
ปั จจุบนั
รักษาการประธานสายธุรกิจ
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
Utilities and Transportations และ
Technology Related Services
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 3
ตําแหน่ งในกิจการอืนทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน: จํานวน 46 บริ ษทั
ปั จจุบนั
กรรมการ

บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชันแนลโฮลดิง
และบริ ษทั ในกลุ่ม
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ทีเกียวข้องของ บมจ. วันทูวนั คอนแทคส์
ตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขันหรื อเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท: - ไม่มีการดํารงตําแหน่ง ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.
- พ.ศ.
ประธานกรรมการบริ หาร
บมจ. วันทูวนั คอนแทคส์
พ.ศ.
- พ.ศ.
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
บมจ. สามารถ ดิจิตอล
พ.ศ.
- พ.ศ.
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร /
บมจ. สามารถ ดิจิตอล
ประธานกรรมการบริ หาร
พ.ศ.
- พ.ศ
กรรมการ
บจก. วันทูวนั คอนแทคส์
ประวัติการเข้ าประชุมในปี
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
6/6 ครัง
 การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
11/11 ครัง
 การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
3/3 ครัง
ความเชียวชาญ: ด้านบัญชีการเงิน การบริ หารจัดการ และโทรคมนาคม
การมีส่วนร่ วมสร้ างประโยชน์ ให้ บริษทั
เป็ นผูร้ ่ วมดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริ หารงาน
และหลักการในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 3
ข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับการเสนอชื อให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
นายธนานันท์ วิไลลักษณ์
อายุ ปี
ตําแหน่ งปัจจุบันในบริ ษทั
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี ยง
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง: กรรมการ
สั ดส่ วนการถือหุ้น:
- ไม่มี –
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ
7 ปี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร: น้องชายนายวัฒน์ชยั วิไลลักษณ์ และนางสุ กญั ญา วนิ ชจักร์ วงศ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมบทบาทหน้ าทีกรรมการ
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) ปี
 หลักสู ตรการบริ หารการรักษาความสงบเรี ยบร้อยของสังคมภาครัฐร่ วมเอกชน (บรอ.) รุ่ นที ปี
วิทยาลัยตํารวจ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ
ตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน: จํานวน 3 บริ ษทั
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี ยง
บมจ. สามารถเทลคอม
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
บมจ. สามารถเทลคอม
พ.ศ. 2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
พ.ศ. 2558 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการบริ หาร-กลยุทธ์องค์กร
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
พ.ศ. 2556 - ปั จจุบนั
กรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
พ.ศ. 2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท
พ.ศ. 2552 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสี ยง
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
พ.ศ. 2550 - ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
ตําแหน่ งในกิจการอืนทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน: จํานวน 21 บริ ษทั
พ.ศ.
- ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. วันทูวนั (แคมโบเดีย) ประเทศกัมพูชา
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชันแนล โฮลดิง
ตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขันหรื อเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท: - ไม่มีการดํารงตําแหน่ง ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.
- พ.ศ.
กรรมการ
บมจ. สามารถ ดิจิตอล
พ.ศ.
- พ.ศ.
ประธานกรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
บมจ. สามารถ ดิจิตอล
พ.ศ.
- พ.ศ.
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การสายธุรกิจ บมจ. สามารถ ดิจิตอล
โทรศัพท์เคลือนที
พ.ศ.
- พ.ศ.
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
สายธุรกิจ Mobile Multimedia
พ.ศ.
- พ.ศ.
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. สามารถ ดิจิตอล
พ.ศ.
- พ.ศ.
กรรมการบริ หารความเสี ยง
บมจ. สามารถ ดิจิตอล
พ.ศ.
- พ.ศ.
กรรมการบริ หาร
บมจ. สามารถ ดิจิตอล
ประวัติการเข้ าประชุมปี 2562
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
5/6 ครัง
 การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
7/7 ครัง
 การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
3/3 ครัง
ความเชียวชาญ: ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีดา้ นการสื อสาร โทรคมนาคม การบริ หารธุรกิจด้านการสื อสารโทรคมนาคม
การมีส่วนร่ วมสร้ างประโยชน์ ให้ บริษทั : เป็ นผูร้ ่ วมดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริ หารงาน
และหลักการในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั
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สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที 3
ข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับการเสนอชื อให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ
นายธีระชัย พงศ์ พนางาม
อายุ ปี
ตําแหน่ งปัจจุบันในบริ ษทั
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง: กรรมการ
สั ดส่ วนการถือหุ้น
- ไม่มี จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ
5 เดือน
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร: - ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering Management California State University Northridge, USA
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาอิเลคทรอนิ คส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) ปี
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
 หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) ปี
ตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียน: จํานวน 2 แห่ ง
พ.ศ.
- ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี ยง /
บมจ. สามารถ เอวิเอชัน โซลูชนส์
ั
กรรมการกํากับดูแลกิจการ /
กรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั
- ปั จจุบนั

กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. สามารถ เอวิเอชัน โซลูชนส์
ั
กรรมการ
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
กรรมการบริ หาร
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
กรรมการพัฒนาเพือความยังยืน
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - สายธุรกิจ
บมจ. สามารถคอร์ ปอเรชัน
Utilities and Transportations
ตําแหน่ งในกิจการอืนทีไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน จํานวน 9 แห่ ง
พ.ศ.
- ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิ ค เซอร์ วิส
พ.ศ.
- ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. กัมปอต เพาเวอร์ แพลนท์
พ.ศ.
- ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์ วิส
พ.ศ.
- ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เทด้า
พ.ศ.
- ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. สามารถ ยู-ทรานส์
พ.ศ.
- ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. แคมโบเดีย สามารถ
พ.ศ. 2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ไทยโอลีฟ
พ.ศ. 2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก.สตาร์ แล๊บ
ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. คอนแทค-อิน-วัน
ตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขันหรื อเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท: - ไม่มีการดํารงตําแน่ง ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ย.
- พ.ค.
กรรมการ
บมจ. สามารถ ดิจิตอล
พ.ศ.
- 2558
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. กัมปอต เพาเวอร์ แพลนท์
พ.ศ.
- 2558
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิ ค เซอร์วิส
ประวัติการเข้ าประชุมปี 2562
 การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 0/0 ครัง*
 การประชุมคณะกรรมการบริ หาร 1/ ครัง
ความเชียวชาญ: ด้านวิศวกรรม และการบริ หารองค์กร
การมีส่วนร่ วมสร้ างประโยชน์ ให้ บริษทั : เป็ นผูร้ ่ วมดูแลและพิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริ หารงาน
และหลักการในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั
*ได้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ ในทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 6/2562 เมือวันที พฤศจิกายน
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