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ประวัติการอบรม 

 หลักสตูร AC HOT UPDATE เตรยีมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความ
ยั่งยืน  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ์

 หลักสตูร Audit Committee Seminar – Get Ready for the 
Year End สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ์

 หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development (ACP) 
รุ่นที่ 12/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 24/2004 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 บริษัท กรุงไทยคารเ์ร้นท์แอนดล์ีส  
 จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 บริษัท ซินเทค็ คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2556 –  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 บริษัท เอคิว เอสเตท จ ากัด (มหาชน)  
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวม 4 แห่ง 
 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน เมอร์ชั่น 
 พาร์ท เนอร์ จ ากัด  
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท อมาทารา อะ เดสทิเนช่ัน สปา จ ากัด 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท มาตราด จ ากัด  
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 บริษัทหลักทรัพยเ์มอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จ ากัด 
 (มหาชน) 
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท รีสอร์ท โฮลดิ้ง จ ากัด 
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 บริษัท ยูซิตี้ จ ากัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์หัวหิน จ ากดั 
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จ ากัด 
พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน Executive Partner และกรรมการ   
 บริษัท พรอสเพค คอนซลัติ้ง จ ากดั  
ด ารงต าแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนรวม 9 แห่ง 
 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ครั้งท่ี 1 : วันท่ี 8 สิงหาคม 2556, ครั้งท่ี 2 : วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 
 

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 มิถุนายน 2560 

-ไม่ม-ี 
 
 
 
 

 

 


