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ข้อมูลของกรรมการอสิระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจํานวน 2 ท่าน 
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อายุ 69 ปี 47 ปี 

สัญชาต ิ ไทย ไทย 

ตําแหน่งปัจจุบนั 
ประธานกรรมการและ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

ท่ีอยู่ 

 

บมจ. สหมิตรถงัแก๊ส 92 ซอยเทียนทะเล7 

แยก4 ถ.บางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดาํ 

เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

บมจ. สหมิตรถงัแก๊ส 92 ซอยเทียนทะเล7 

แยก4 ถ.บางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดาํ 

เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 

วันท่ีเข้ารับตําแหน่ง   11 เมษายน 2555 31 มีนาคม 2558 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ  8 ปี 5 ปี 

ประวัติการศึกษา 

 

• ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี บญัชีบญัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎีบณัทิต 

Stanford University,USA 

หลักสูตรอบรม • DCP จาก IOD                          

• Clean Business จาก IOD 

• ACP จาก IOD 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง วตท. รุ่นท่ี9 

• วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) ปี 

2547    

• DAP   จาก IOD 

ประสบการณ์ทํางาน  

(5 ปีท่ีผ่านมา) 

• 2562-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ บริษทั เจริญโภคภณัฑ์

อาหาร จาํกดั (มหาชน) 

• 2561-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการบริษทั เจเอสเอสอาร์ 

กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

• 2558-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ รอง

ประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ  

• 2560-ปัจจุบนั : ประธาน 

คณะนิติศาสตร์ วิทยาลยับณัฑิตเอเซีย                    

• 2558-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั (มหาชน) 

• 2557-ปัจจุบนั : ท่ีปรึกษากฎหมาย  

สาํนกักฎหมาย เราส์ แอนด ์โค 

• 2557-ปัจจุบนั : กรรมการ 

บริษทั เอสนูวา จาํกดั 
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บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

• 2555-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการ 

บริษทั สหมิตรถงัแก๊ส จาํกดั(มหาชน)                         

• 2555-ปัจจุบนั : กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั เอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั (มหาชน) 

• 2559-2562 : กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สินมัน่คงประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

• 2554-2558 : ประธานกรรมการ 

บริษทั บางกอก-เดคคอน จาํกดั 

(มหาชน)       

• 2557-ปัจจุบนั : กรรมการ 

บริษทั รีเสริช เอก็ซ์ จาํกดั 

• 2551-ปัจจุบนั : กรรมการ 

บริษทั จีราดา จาํกดั 

• 2550-ปัจจุบนั : ท่ีปรึกษากฎหมาย  

สาํนกักฎหมาย กาํธร สุรเชษฐ์ สมศกัด์ิ 

• 2545-ปัจจุบนั : ท่ีปรึกษาดา้นทรัพยสิ์น

ทางปัญญา กรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

• 2545-ปัจจุบนั : ประธานกรรมการบริษทั 

บริหารสาํนกักฎหมาย จาํกดั 

• 2543-ปัจจุบนั : อาจารยพิ์เศษ วิทยาลยั

นานาชาติ, มหาวิทยาลยัมหิดล, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัเกริก, 

มหาวิทยาลยัสยาม,วิทยาลยับณัทิตเอเชีย 

ฯลฯ 

• 2557-2560 : ผูท้รงคุณวุฒิ ภาควิชา

นิติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ 

ในบริษัทฯอ่ืน  

(ณ วันท่ี 21 ก.พ. 2563) 

- กิจการท่ีเป็นบริษัทฯ 

จดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทฯ 

จดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 

(มหาชน) 

• กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ  

และประธานกรรมการตรวจสอบบริษทั 

ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ บริษทัเอกรัฐวิศวกรรม จาํกดั 

(มหาชน) 

 

• กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

บริษทั เจเอสเอสอาร์ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

 

 

 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กรรมการบริษทั เอสนูวา จาํกดั 

• กรรมการบริษทั รีเสริช เอก็ซ์ จาํกดั 

• กรรมการบริษทั จีราดา จาํกดั 

• ประธานกรรมการ 

บริษทั บริหารสาํนกักฎหมาย จาํกดั 
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- กิจการท่ีอาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ

มีสภาพเป็นการแข่งขนัทาง

ธุรกิจกับบริษัท 

 

 

ไม่มี 

 

 

ไม่มี 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 

(ณ วันท่ี 21 ก.พ. 2563) 

  

- กรรมการ 94,000 หุน้  คิดเป็น  0.02% 

 

 

ไม่มี 

 

- คู่สมรสและบุตร  

ตาม  ม.258 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร  

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษ ไม่มี ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มี ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมปี 2562 7/7 คร้ัง     คิดเป็น 100% 7/7 คร้ัง     คิดเป็น 100% 

 


