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วัน/เดือน/ปีเกิด 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2494 
อายุ 66 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ท่ีอยู่ 13 ซอย 53 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
วันท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 25  สิงหาคม พ.ศ. 2551 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 9 ปี 
กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 

ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 5/5 คร้ัง 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกจิการอืน่ท่ีอาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา -  ปริญญาเอกดุษฎีบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัสยาม 
-  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี รัฐศาปนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
-  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร พ.ศ.2547 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD) 

-  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 104 ประจ าปี 2551 

ประสบการณ์ท างาน -  ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ/ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
-  ประธานอนุกรรมการติดตามการท าประโยชน์ท่ีดิน ส.ป.ก./กระทรวงเกษตร 
    และสหกรณ์ 
-  ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
-  ท่ีปรึกษาจเรต ารวจแห่งชาติ/ส านกังานจเรต ารวจแห่งชาติ 
-  อนุ ก.ตร.เกี่ยวกบัการส่งเสริมจริยธรรมและพฒันาคุณธรรม/ส านกังานต ารวจ 
   แห่งชาติ 

ต าแหน่งในกจิการอืน่ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์) 

-  ประธานมูลนิธิ/มูลนิธิเฟืองพฒันา 
-  ประธานคณะกรรการแกไ้ขปัญหาจราจรนิคมอุตสาหกรรม AMATA 
-  ท่ีปรึกษา/โครงการ MRT Blue Line Extension Project 
-  ผูเ้ช่ียวชาญประจ า ก.ก.ต./คณะกรรมการเลือกตั้ง 

เอกสารแนบ 3 

ประวัติกรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

 

พลต ารวจโท ดร.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอสิระ 

เอกสารแนบ 3 
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วัน/เดือน/ปีเกดิ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2510 

อายุ 50 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู่ 71/060 หมู่ท่ี 4 ต.หลกัหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทมุธานี 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 25  สิงหาคม พ.ศ. 2551 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 9 ปี 

กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือ
หุ้นในปี 2559 

ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 5/5 คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.01% 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกจิการอืน่ที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  Indiana University of     
    Pennsylvania, USA 
-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD) 

-  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 69 ประจ าปี 2551 

ประสบการณ์การท างาน -  กรรมการผูจ้ดัการ/บริษทั ไวตา้ จ ากดั 
-  กรรมการผูจ้ดัการ/บริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั 
-  กรรมการผูจ้ดัการ/บริษทั ไวตา้ นิวทรีชัน่ จ ากดั 
-  กรรมการ/บริษทั ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -  กรรมการ/บริษทั สาล่ีอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์) 

-  กรรมการผูจ้ดัการ/บริษทั วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั 
-  กรรมการผูจ้ดัการ/บริษทั ไวตา้ จ ากดั 
-  กรรมการผูจ้ดัการ/บริษทั ไวตร้า นิวทรีชัน่ จ ากดั 
-  กรรมการ/บริษทั ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
-  กรรมการ/บริษทั ฟรููทากะ-วีไอวี (ประเทศไทย) จ ากดั 
-  กรรมการ/บริษทั สาล่ี เอ็นจิเน่ียร่ิง จ ากดั (มหาชน)  
-  กรรมการ/บริษทั วีไอวี โฮลด้ิง จ ากดั  
-  กรรมการ/บริษทั ณรักษ์แลนด์ จ ากดั 

ประวัติกรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

 นายชาญชัย  อศัวกาญจน์ 

กรรมการ 

เอกสารแนบ 3 
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วัน/เดือน/ปีเกิด 20 มีนาคม  พ.ศ. 2505 
อายุ 55 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ท่ีอยู่ 99/119 ซ.อ่อนนุช 74/3-1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
วันท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 25  สิงหาคม พ.ศ. 2551 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 9 ปี 
กรณีมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม
ผู้ถือหุ้นในปี 2559 

ไม่ม ี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 5/5 ครั้ง 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.02% 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการ
อ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 

ไม่ม ี

คุณวุฒิทางการศึกษา -  ปริญญาตรี สาขาบริหาร (บญัชี) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD) 

-  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89 ประจ าปี 2554 

ประสบการณ์การท างาน -   สมุห์บญัชี/บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหารสัตว ์จ ากดั (มหาชน) 
-   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/บริษทั ชินวตัรเพจจ้ิง จ ากดั 
-   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน/บริษทั ทีโอเอ เคมมิคอล อินดสัตรี จ ากดั 
 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน -  ไม่มี 
 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์) 

-  กรรมการ/บริษทั โพลีเมอร์ริท เอเชีย จ ากดั 
 

ประวัติกรรมการทีเ่สนอให้ด ารงต าแหน่งกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

 

เอกสารแนบ 3 

นายราชัน  ควรหา 

กรรมการ 




