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ประวัติกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื�อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 
 
ชื�อ – ชื�อสุกล  นางสวุฒันา ตลุยาพิศษิฐ์ชยั   
อายุ       62 ปี 
ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท  

และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวโุส 
วุฒกิารศึกษา  ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช)  

โรงเรียนพระกมุารเยซูวิทยา 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  

��,���,��� หุ้น หรือ ร้อยละ �.�� (ข้อมลู ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����) 
ปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

- ตั �งแตปี่ ���� - ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการดํารงตาํแหนง่ �� ปี) 
ประสบการณ์การทาํงานจนถงึปัจจุบัน 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2547- ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เจ.บี. แอสเสท จํากดั 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  

- ไมม่ี 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมม่ี  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� ��/����  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� ���/���� 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม -  ในรอบปี ���� เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท � ครั �ง จาก � ครั �ง 
- ในรอบปี ���� เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี � ครั �ง จาก � ครั �ง 

ประวัติการทาํผิดทางกฎหมาย - ไมม่ี - 
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ประวัติกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื�อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 
 
ชื�อ – ชื�อสุกล  นายสหสัโรจน์ โรจน์เมธา  
อายุ       62 ปี         
ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
วุฒกิารศึกษา  ปริญญาเอก สาขาการตลาด US International University  

San Diego California 

ปริญญาโท MBA Tarleton State University 

ปริญญาโท สาขาการจดัการทั�วไป จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท   
���,��� หุ้น หรือ ร้อยละ �.�� (ข้อมลู ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����) 

ปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
-  ตั �งแตปี่ ���� – ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการดํารงตาํแหนง่ �� ปี) 

ประสบการณ์การทาํงานจนถงึปัจจุบัน 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
  -ไมม่ี- 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  -ไมม่ี- 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� ��/����  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� ���/���� 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม -  ในรอบปี ���� เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท � ครั �ง จาก � ครั �ง 
-  ในรอบปี ���� เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี � ครั �ง จาก � ครั �ง 

ประวัติการทาํผิดทางกฎหมาย - ไมม่ี - 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

- ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  
- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือที�ปรึกษากฎหมาย  
- ไมเ่ป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน และไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผล 

ทําให้ไมส่ามารถทาํหน้าที�ได้อยา่งเป็นอิสระ 
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ประวัติกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื�อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 
 
 

ชื�อ – ชื�อสุกล  นางสาวซนวา เดน่เมฆา  
อายุ       �� ปี 
ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
วุฒกิารศึกษา  -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท -0- (ข้อมลู ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����) 
ปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

- ตั �งแตปี่ ���� - ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการดํารงตาํแหนง่ �� ปี) 
ประสบการณ์การทาํงานจนถงึปัจจุบัน 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

-  ไมม่ี - 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
���� - ปัจจบุนั  Financial Controller    Energy Teamwork Limited 
���� - ปัจจบุนั  Accounting and Tax Planning Consultant  I.A Chemical Co., Ltd. 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมม่ี - 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� ��/���� 
- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP รุ่น ��/����)  

ประวัติการเข้าร่วมประชุม -  ในรอบปี ���� เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ � ครั �ง จาก � ครั �ง 
-   ในรอบปี ���� เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท � ครั �ง จาก � ครั �ง 
-   ในรอบปี ����  เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น � ครั �ง จาก � ครั �ง 

ประวัติการทาํผิดทางกฎหมาย  -  ไมม่ี - 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

- ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือที�ปรึกษากฎหมาย  
- ไมเ่ป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน และไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มี 

นยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทาํหน้าที�ได้อยา่งเป็นอิสระ 
 


