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1. บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ   

 นายธีระพล ปุสสเด็จ 
 อายุ 69 ปี  
 ต าแหน่งปัจจุบัน  
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  
 21 มกราคม 2556  
 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  
 6 ปี 7 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - MBA (Finance), University. of Detroit, Michigan, USA 
  - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 114/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee 

Program (AACP) รุ่น 18/2015  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 ปัจจุบัน ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2555 ถึง 2556 - ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากัด 
 2552 ถึง 2555 - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที  

ซีมิโก้ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท กรุงไทย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เซอร์วิส จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท น้ าตาลไทยเอกลักษณ์ จ ากัด 
- อนุกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ บรรษัท

บริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 
 ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ไม่มี 
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 ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ 
 อายุ 42 ปี  
 ต าแหน่งปัจจุบัน  
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  
 6 พฤศจิกายน 2560  
 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  
 1 ปี 9 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Ph.D., Management (Accounting),  

Asian Institute of Technology 
  - บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  ไม่มี 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 
 ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา ไม่มี 
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 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิต์ระกูล 
 อายุ 54 ปี  
 ต าแหน่งปัจจุบัน  
 กรรมการ 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 วันเข้าด ารงต าแหน่ง  
 17 พฤษภาคม 2545  
 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  
 17 ปี 2 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
  - ปริญญาดุริยางคศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์การบริหารทั่วไป 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

The University of Manchester ประเทศอังกฤษ  
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-NIDA Executive Leadership 

Program, University of Pennsylvania 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ 

ตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 5 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง 

(บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 16 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นท่ี 1 

 
ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ
ของการเป็นกรรมการ 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors 
(FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2550 ถึง ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม  

บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากัด 
  - ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน 
  - ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม  

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

- กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

- ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย 

- ประธานท่ีปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ 

- นายกกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียง 
แห่งประเทศไทย 

- นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสนับสนุนส่งเสริมศิลปิน ในคณะท างาน
ผู้ทรงคุณวุฒิของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

- ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ าคณะกรรมมาธิการปฏิรูปกีฬา 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
- ของตนเอง 273,095,200 หุ้น (ร้อยละ 3.987) 

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 10,000,000 หุ้น (ร้อยละ 0.146) 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 
 ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา  ไม่มี 
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2. บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการเข้าใหม่ 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร ์
London School of Economics and Political Science 

  - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of 
Economics and Political Science 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
 สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 ปี 2552 ถึง ปัจจุบัน หุ้นส่วนและผูร้่วมก่อตั้ง  

SSG Capital Management (Hong Kong) Limited 

 

  

 นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส  
 อายุ 44 ปี 
 ต าแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับการแต่งต้ัง                                                                                        
 กรรมการ 
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 นายสุดีร ์มาเหชาวารี  

 อายุ 55 ปี 
 ต าแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับการแต่งต้ัง                                                                                        
 กรรมการ 
  
  
  
  
  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Chartered Accountant,  

Institute of Chartered Accountant India 
  - Company Secretary – Institute of Company 

Secretaries of India 
  - Bachelor’s degree (Honors) in Accounting and 

Commerce, St. Xavier's 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
 สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 2558 ถึง ปัจจุบัน Founder & Managing Partner, Synergy Capital 

 2551 ถึง 2558  Managing Director, Mittal Investments 

 2549 ถึง 2558 Member of Group Management Board / Alternate 
Chairman of the Corporate Finance & Tax, 
ArcelorMittal Group 
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ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการเข้าใหม่ 
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 นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี  

 อายุ 65 ปี 
 ต าแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับการแต่งต้ัง                                                                                        
 กรรมการ 
  
  
  
  
  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - M.SC. Engineering, Design, Regional Engineering 

College Rourkela, Orissa, India 

  - B.SC. Engineering (Mechanical), MIT, Muzaffarpur, 
India  

  - Advance Management, Project Management, 
Costing, Energy Management 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
 สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษัท จี เจ สตลี จ ากัด (มหาชน) 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2559 ถึง 2560 Advisory Board Member, Synergy Capital, UK 

 2557 ถึง 2560 Independent Director, RDF Power, ILFS 

 2558 ถึง 2559 Member of “Governmental Task Force for MOU for 

energy sector” 

 2557 ถึง 2558 Principal Advisor, NMDC flat product - CSP route steel plant 

 2554 ถึง 2556 Chairman of Bird Group of Companies, Mining 

 2554 ถึง 2556 Chairman, RINMOIL Ferro Alloys Pvt Ltd 

 2554 ถึง 2556 Board Member of World Steel Association 

 2552 ถึง 2556  Chairman-cum-Managing Director, CEO and Chairman 

of the Board of RINL, Director (Project), 7.3 MTPA Steel 

Plant  

 2551 ถึง 2552 Executive Director, SAIL, 17 MTPA Steel Plant 
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 นายชาราช บาชไพ 

  
 ต าแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับการแต่งต้ัง                                                                                        
 กรรมการ 
  
  
  
  
  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - PGDBM, XLRI, Jamshedpur, India 

  - Bachelor of Engineering (Civil), National Institute 
of Technology, India 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่ม ี
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2559 ถึง ปัจจุบัน Managing Director, Head of Asset Management SSG 

Capital Management (Hongkong) Limited 
 2552 ถึง 2559 Managing Director, Global Markets Risk Executive (Asia), 

Bank of America Merrill Lynch (Hongkong) 
 2551 ถึง 2552 Deputy Head, Global Markers Asia, RZB (Austria), 

Singapore Branch 
 2546 ถึง 2551 Principal, Senior Trading Strategist, Bank of America N.A., 

Singapore and Homgkong 
 2543 ถึง 2545 Director, Head of Execution, FleetBoston Financial, 

Singapore 
 2537 ถึง 2543 Assistant Vice President, Industrial Credit and 

Investment Corporation of India (ICICI) 
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 นายปณัย อวาสด์นนท์ 

 ต าแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับการแต่งต้ัง                                                                                        
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  
  
  
 

 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Business Administration, Sasin Graduate 

Institute of Business Administration, Chulalongkorn 
University, Thailand 

  - Master of Science in Computer Engineering 

  - Bachelor of Science in Electrical Engineering, Boston 
University, Massachusetts, U.S.A. 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่ม ี
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2560 ถึง ปัจจุบัน Executive Director, Credit Structuring and Distribution 

Group, Standard Chertered Bank, Singapore 

 2559 ถึง 2560 Executive Director, Credit Loan and Special Situations, 

Standard Chertered Bank, Singapore 

 2557 ถึง 2559 Executive Director, Fixed Invome, Currencies and 

Commodities Distribution, Morgan Stanley, Singapore 

 2554 ถึง 2557 Director, Fixed Income Distribution, Barclays Capital, 

Singapore 

 2553 ถึง 2554 Executive Director, Fixed Income, Currencies and 
Commodities Distribution, UBS AG, Singapore 

 2544 ถึง 2553 Director, Distressed Products Group / Strategic Investment 
Group, Deutsche Bank AG, Singapore and Hong Kong 

 2543 ถึง 2544 Vice President, Fixed Income Sales, Global Market, 
Thailand, Deutsche Bank AG, Singapore and Hong Kong 

 2539 ถึง 2542 Associate (Bankers Trust Company), Global Corporate 
Finance, Thailand Deutsche Bank AG, Singapore and Hong 
Kong 

 


