
เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท 

 นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน 
 อาย ุ71 ป ี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • ประธานกรรมการ 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 วันที่ได้รับแต่งต้ัง  
 2 มีนาคม 2563  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Completed secondary education at Chester City Grammar 

School, UK 
  - Served Articles to a Chartered Accountant, UK 
  - Membership of Insolvency Practitioners Association, UK 
  - Partner, Arthur Andersen & Co, Certified Public Accountants 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของ

การเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 ตุลาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน - Member of The Board of Commissioners of PT Central Proteina 

Prima Tbk, Indonesia 
 มิถุนายน 2556 ถึง พฤศจิกายน 2564 - Formerly Chairman, Independent Non-Executive Director, and 

member of the Audit Committee of Suntech Power Holdings 
Group, and continuing roles as a Director of companies and 
Manager of the Luxembourg SICAR together comprising the 
Group’s controlling entities. 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 พฤศจิกายน 2557 ถึง ปัจจุบัน - Non-Executive Director and Legal Representative of various 

investee companies in Asia for Clearwater Capital Partners 
(Fiera Capital) 

 ตุลาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน - Formerly Non-Executive Director with continuing Advisory Roles, 
AMCG Partners 

 เมษายน 2556 ถึง ปัจจุบัน - Advisor to the Board and Shareholders, and subsequently 
Liquidator, Digital Marketing Solutions Co. Ltd. 

 เมษายน 2557 ถึง กรกฎาคม 2560 - Non-Executive Director, and member of the Audit Committee, 
Allanzia ABS 

 2555 ถึง 2558 - Corporate Advisory, Sell-side Advisory, Advisory Role to PE fund, 
Consultancy role, and Interim CFO role, CSL Asia Ltd. 



 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

  



 นายหลี จง หยวน 
 อายุ 52 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 11 ตุลาคม 2562  
 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. 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ
การเป็นกรรมการ 

ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2562 ถึง ปัจจุบัน - Executive Director, Lima Capital Asia Limited, Singapore 

 2560 ถึง ปัจจุบัน - Director, Turnaround Management Association Singapore 
and South East Asia Ltd., Singapore 

 2560 ถึง 2561 - Executive Director, Credit Structuring and Distribution Group, 
Standard Chartered Bank, Singapore 

 2559 ถึง 2560 - Executive Director, Credit Loan and Special Situations, 
Standard Chartered Bank, Singapore 

 2557 ถึง 2559 - Executive Director, Fixed Income, 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 



 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

  



 ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 
 อาย ุ77 ป ี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 
 วันที่ได้รับแต่งต้ัง  
 7 มกราคม 2543  
 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา  
 ธันวาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2563 - ประธานกรรมการ 
 สิงหาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2562 - กรรมการอิสระ 
 พฤศจิกายน 2558 ถึง สิงหาคม 2560 - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 ตั้งแต่ปี 2556 ถึง สิงหาคม 2560 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 ตั้งแต่ปี 2543 ถึง ปี 2556 - กรรมการ 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management 
  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของ

การเป็นกรรมการ 
- นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ 

การลงทุน (วธอ.) (รุ่นที่ 5/2561)  
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม  

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 
(รุ่นที่ 43/2561) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
 สิงหาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2563 - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2557 ถึง ปัจจุบัน  - ประธานกรรมการ บริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 
 2550 ถึง ปัจจุบัน - นายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
 2545 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จำกัด 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง 300,000 หุ้น (ร้อยละ 0.001) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

  



 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิต์ระกูล 
 อายุ 56 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • กรรมการผู้มีอำนาจ 

• ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 17 พฤษภาคม 2545  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

The University of Manchester ประเทศอังกฤษ  
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม  

การท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
  - ปริญญาดุริยางคศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัย

รามคำแหง 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-NIDA Executive Leadership 

Program, University of Pennsylvania 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นท่ี 5 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง 

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

อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นท่ี 1 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 58 
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 5 

 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) 



 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2554 ถึง ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม  

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 ปัจจุบัน - ประธานกรรมการกลุ่มโรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ  
  - ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน 
  - ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม  

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
- กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
- ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย 
- นายกกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียง 

แห่งประเทศไทย 
- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
- ประธานอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
- กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล 
- กรรมการบริหารสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย 
- รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
- รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก 
- นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 

- ของตนเอง 403,412,980 หุ้น (ร้อยละ 1.39) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

  



 นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา 
 อายุ 47 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • กรรมการผู้มีอำนาจ 

• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 12 ธันวาคม 2562  
 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา  
 กรกฎาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2562 - ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - Risk Commercial Assurance 

 พฤษภาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 - ท่ีปรึกษา คณะกรรมการบริหาร 

 เมษายน 2558 ถึง พฤษภาคม 2560 - ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - Raw Material & Spare Part Procurement 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

  - ปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ
การเป็นกรรมการ 

ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2542 ถึง ธันวาคม 2562 - ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส Risk Commercial Assurance 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

 ธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2564 - คณะ Strategic Steering Committee 
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง ปัจจุบัน - นายกสมาคม 

สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 

 มีนาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน - รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 ตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2565 - อุปนายก 
สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 

 2535 ถึง 2542  - เจ้าหน้าท่ีบริหาร  
สถาบันการศึกษาเซนต์จอห์น/ศูนย์ฝึกอบรมเดล คาร์เนกี้ 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี 

  



 นายอิจิโร่ ซาโต้ 
 อายุ 57 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 กรรมการ 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 17 กุมภาพันธ์ 2565  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - เศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ  
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ

การเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 กุมภาพันธ ์2565 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 1 เมษายน 2564 ถึง ปัจจุบัน 

 
- ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานฝ่ายพัฒนา

ธุรกิจระดับโลก  
นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น) 

 เมษายน 2561 - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการท่ัวไป,  
แผนกพัฒนาธุรกิจระดับสากล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับสากล  
นิปปอน สตีล & ซูมิโตโม เมทัล คอร์ปอเรชั่น (เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท 
นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2562) 

เมษายน 2560 - เข้ารับตำแหน่งเป็นท่ีปรึกษาผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ
ท่ัวไป แผนกพัฒนาธุรกิจระดับสากล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับสากล 
นิปปอน สตีล & ซูมิโตโม เมทัล คอร์ปอเรชั่น 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไม่มี 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

  



 นายโนบุโอะ โอโคจ ิ
 อายุ 57 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 - กรรมการผู้มีอำนาจ 

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 17 กุมภาพันธ์ 2565  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ระหว่างประเทศ 

ภาควิชานิติศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโซเฟีย  
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ

การเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 กุมภาพันธ ์2565 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,  

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 เมษายน 2564 ถึง ปัจจุบัน - เข้ารับตำแหน่งเป็นท่ีปรึกษาผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ

ท่ัวไป, แผนกพัฒนาธุรกิจระดับสากล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับสากล  
นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น) 

 กรกฎาคม 2561 - ผู้จัดการท่ัวไป, แผนกพัฒนาธุรกิจระดับสากล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับ
สากล 
นิปปอน สตีล & ซูมิโตโม เมทัล คอร์ปอเรชั่น (เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท
นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2562) 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไม่มี 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

  



 นายเคนอิจิ โฮช ิ
 อายุ 56 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 - กรรมการผู้มีอำนาจ 

- กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 17 กุมภาพันธ์ 2565  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอซากา  
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ

การเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 กุมภาพันธ ์2565 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 เมษายน 2564 ถึง ปัจจุบัน - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร  

นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น) 
 เมษายน 2563 - ท่ีปรึกษา 

นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น 
 เมษายน 2562 - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการท่ัวไป สาขานาโกย่า  

นิปปอน สตีล นิชชิน คอมพานี ลิมิเต็ด (เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก  
นิชชิน สตีล คอมพานี ลิมิเต็ด ในปี 2562) 

 เมษายน 2561 - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร 
นิชชิน สตีล คอมพานี ลิมิเต็ด 

 มกราคม 2559 - ผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายขายวัสดุยานยนต์ 
นิชชิน สตีล คอมพานี ลิมิเต็ด 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 เมษายน 2564 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท นิปปอน สตีล เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด 
 เมษายน 2563 - ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

วีลลิง-นิปปอน สตีล อิงค์ 
 เมษายน 2561 - กรรมการผู้จัดการ 

นิชชิน สตีล เอเซีย พีทีอี แอลทีดี 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

  



 นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ 
 อายุ 59 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 - กรรมการผู้มีอำนาจ 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
- ประธานคณะบริหาร 

 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 17 กุมภาพันธ์ 2565  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการ

จัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โลหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ
การเป็นกรรมการ 

ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 กุมภาพันธ ์2565 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, ประธานคณะบริหาร 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษา 

บริษัท นิปปอน สตีล เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด 
 กันยายน 2559 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการรองผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงงาน 

บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 
 เมษายน 2557 - กรรมการรองผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงงาน 

บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

  



 นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 
 อายุ 43 ปี  

 ตำแหน่งปัจจุบัน  

 รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

 วันเข้าดำรงตำแหน่ง  

 12 ธันวาคม 2562  

 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา 

 สิงหาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 - Deputy Chief Executive Officer - Production and 
Commercial 

 พฤษภาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการผลิต 

 2557 ถึง ตุลาคม 2560 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านปฏิบัติการ  
และรักษาการผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด 

 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  

 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ  
(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 

- Bachelor of Science (General Engineering), Queen Mary 
University (London), United Kingdom 

- Executive Certificate in Strategy - Building and Sustaining 
Competitive Advantage, Harvard University, USA 

- Executive Certificate in Management and Leadership, 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA 

- Executive Certificate in Transforming Your Leadership 
Strategy, Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, USA 

- Executive Certificate in Developing a Leading Edge 
Operations Strategy, Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, USA 

- Executive Certificate in Fundamental of finance for the 
Technical Executive, Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge, USA 

  - Executive Certificate in Strategic Cost Analysis for 
Managers, Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, USA 

- โครงการอบรมกฎหมาย องค์กรธุรกิจ การธนาคารและการบริหาร
ทางการเงิน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ
การเป็นกรรมการ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
(163/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 



 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 ธันวาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน - รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

 สิงหาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 - Deputy Chief Executive Officer - Production and 
Commercial 
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

 พฤษภาคม 2560 ถึง สิงหาคม 2562 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการผลิต บริษัท จี เจ สตีล จำกัด 
(มหาชน) 

 2554 ถึง พฤษภาคม 2560 - กรรมการ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

 2557 ถึง เมษายน 2560 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านปฏิบัติการ และรักษาการผู้อำนวยการ
บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

 2554 ถึง 2557 - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  

 2551 ถึง 2554 - Senior Officer, Steel Division  
บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 2549 ถึง 2551 - Business Assistant, Steel Division, Mitsui & Co. Europe Plc. 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 

 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี 

  



 นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด 
 อายุ 49 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 - ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน 

- คณะบริหาร 
 

 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 1 กรกฎาคม 2562  
 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา  
 2560 ถึง กรกฎาคม 2562 - General Manager - Financial Controlling 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Post Graduate Certification in Business Management, 

Xavier Labour Relations Institute (XLRI), India  
- Chartered Accountant  

Institute of Chartered Accountants of India 
- Cost Accountant 

Institute of Cost & Works Accountants of India 
- Bachelor’s degree in Commerce from St. Xavier’s 

College, India 
 ประวัติการอบรม - ประกาศนียบัตร หลักสูตร E-learning CFO Orientation  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 มีนาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน และ คณะบริหาร 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 2560 ถึง มีนาคม 2562 - General Manager - Financial Controlling  

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น 
 2557 ถึง 2560 - Director - Finance and Commercial 

Tropical Agrosystem (India) Pvt Ltd, India (Chennai) 
 2554 ถึง 2557 - Director - Finance and Commercial 

SBQ Steels Ltd., India (Chennai) 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี 

  



 นายยาสึฮิโระ ซากาโมโต ้
 อายุ 56 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 - ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการปฏิบัติการ 

- คณะบริหาร 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 1 เมษายน 2565  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Department of Metals and Steel,  

Nagoya University Graduate School 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ

การเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 เมษายน 2565 ถึง ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการปฏิบัติการ, คณะบริหาร 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 2564 ถึง ปัจจุบัน - Deputy General Superintendent, Setouchi Works (Hirohata 

Area),  
นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น) 

 2563 ถึง 2564 - General Manager of Quality Management Div.,  
Setouchi Works.,  
นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น 

 2561 ถึง 2563 - General Manager of Production & Technical Control Div.,  
Hirohata Works.,  
นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไม่มี 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

  



 นายโทชิคาซึ มุไคยามะ 
 อายุ 48 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 - หัวหน้าสำนักงานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และวางแผนองค์กร 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการตลาด 
- คณะบริหาร 

 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 1 เมษายน 2565  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Keio University, Faculty of Law, Department of Law 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ

การเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 เมษายน 2565 ถึง ปัจจุบัน - หัวหน้าสำนักงานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และวางแผนองค์กร, 

ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการตลาด, คณะบริหาร 
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 

 2564 ถึง ปัจจุบัน - General Manager, Head of Dept., Global Marketing & 
Strategy Dept., Flat Products, Rail & Shape Global 
Marketing Div., Flat Products Unit.,  
นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น) 

 2561 ถึง 2564 - General Manager, Overseas Flat Products Planning Dept., 
Flat Products Global Marketing Div., Flat Products Unit.,  
นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2556 ถึง 2561 - Seconded to NS BlueScope 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

  



 นางสาวอาทยา สุขโท 
 อายุ 48 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 เลขานุการบริษัท  
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 10 พฤศจิกายน 2563  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สภาทนายความ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
  - ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  

The University of Manchester, England 
  - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ

เลขานุการบริษัท 
- หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals for 

Corporate Secretaries 2020) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 การดำรงตำแหน่งอื่น  
 สิงหาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน - ผู้จัดการแผนก - กฎหมายพาณิชย์ 
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 พฤศจิกายน 2563 ถึง ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 สิงหาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน - ผู้จัดการแผนก - กฎหมายพาณิชย์ 

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) 
 มีนาคม 2551 ถึง กรกฎาคม 2562 - ผู้จัดการ – ฝ่ายกฎหมาย 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 ตุลาคม 2545 ถึง เมษายน 2548 - ผู้จัดการ – ส่วนงานนิติกรรมสัญญา 

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น 
 สิงหาคม 2550 ถึง กุมภาพันธ์ 2551 - ท่ีปรึกษาองค์กร 

บริษัท เดซติเนชั่น พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 
 ตุลาคม 2549 ถึง สิงหาคม 2550 - ผู้จัดการ - ฝ่ายนิติกรรมสัญญา 

บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 พฤษภาคม 2548 ถึง กันยายน 2549 - กรรมการผู้จัดการ 

Sukhothai Company Limited (Ghana) 
 พฤษภาคม 2545 ถึง สิงหาคม 2545 - ผู้ช่วยประธานกรรมการ 

JAFA Technology Company Limited (USA) 
 สิงหาคม 2543 ถึง เมษายน 2545 - ทนายความ ฝ่ายระงับข้อพิพาท 

บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
 พฤษภาคม 2542 ถึง สิงหาคม 2543 - อาจารย์และหัวหน้าหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี 

  



 นางสิริมา ฟาซา 
 อายุ 53 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 ผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายบัญช/ี ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี  
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 2 ตุลาคม 2560  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาภาษีอากร  

(หลักสูตร CEO ภาษีอากร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
 ประวัติการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) - Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นท่ี 9  

หลักสูตรโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี วันท่ี 17, 
24, 31 สิงหาคม และ 7, 14 กันยายน 2562 (รวม 5 วัน)  
นับชั่วโมงทางบัญชี 12  ชั่วโมง และอื่นๆ 10 ชั่วโมง  

- CFO’s role in strategic financial communications  
ครั้งท่ี 8/2020 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น    -ไม่มี- 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  -ไม่ม-ี 
 ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งท่ีสำคัญ  -ไม่มี- 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  -ไม่ม-ี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   -ไม่มี- 

 


