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ประวัตบุิคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

  
1. นายอมร เลาหมนตรี 
ต าแหน่ง     

- กรรมการอิสระ 
อายุ     

- 67 ปี  
การศึกษา    

- ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัแหง่รัฐเพนซิลเวเนีย 
- ปริญญาตรี  นิติศาสตรบณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
- Director Certification Program (DCP 208/2015)  
- Advanced Audit Committee Program (AACP 18/2015) 
- Director Accreditation Program  (DAP 114/2015) 
- Financial Statement for Director  (FSD 27/2015)  
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 4/2016)  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
- ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)  
- 2557 – ปัจจบุนั  คณะท างานรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย 
- 2550 – 2553 ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
- 2548 – 2550 ผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน  

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
- 2545 – 2548 ผู้อ านวยการส านกักฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน 

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
- 2543 – 2545 ผู้อ านวยการสว่นพฒันาโครงสร้างและระบบงาน  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกจิกับบริษัทฯ  

- ไมมี่  
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบริษัทฯ  

- ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี และหากได้รับการเลือกตัง้อีกจะด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทฯ อีก 3 ปี รวมเป็น 6 ปี  

การถือหุ้นบริษัท East Water   
- ไมมี่  
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 

การประชุม จ านวนครัง้ 
- คณะกรรมการบริษัทฯ  18/18 

หมายเหตุ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557  
 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  

ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษา
กฎหมาย)  

ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้
ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  

ไมมี่  
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2. นางธัชดา จติมหาวงศ์     
ต าแหน่ง     

- กรรมการอิสระ 
อายุ     

- 60 ปี  
การศึกษา    

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต (การบญัชี) เกียรตินิยมอนัดบัสอง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    
- Director Certification Program (DCP 208/2015)  
- Director Accreditation Program (DAP 114/2015)  
- Advanced Audit Committee Program (AACP 18/2015) 
- Financial Statement for Director (FSD 27/2015) 
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 4/2016)  
- Ethical Leadership Program (ELP 10/2017) 
- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE 30/2017) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน    
- ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) 
- 2559 - 2560 ผู้อ านวยการกองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ  กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
- 2554 - 2559  ผู้อ านวยการส านกัก ากบัและพฒันาระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์   

กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
- 2550 - 2554 ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านพฒันาระบบการคลงั  กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
- 2548 – 2550 เลขานกุารกรม กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
- 2542 – 2548 คลงัจงัหวดั กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
- 2540 – 2541 หวัหน้าฝ่ายแผนงาน กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
- 2539 – 2540 หวัหน้าผู้ตรวจสอบภายใน กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกจิกับบริษัทฯ  

- ไมมี่ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบริษัทฯ  

- ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี และหากได้รับการเลือกตัง้อีกจะด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทฯ อีก 3 ปี รวมเป็น 6 ปี  
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การถือหุ้นบริษัท East Water   

- ไมมี่  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560  

การประชุม จ านวนครัง้ 
- คณะกรรมการบริษัทฯ  18/18 
- คณะกรรมการตรวจสอบ  22/22 
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา   13/13 

หมายเหตุ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตัง้แต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557  
 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  

ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษา
กฎหมาย)  

ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้
ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  

ไมมี่  
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3. นายวีรศักดิ์ โฆสติไพศาล 
ต าแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตัง้ในบริษัทฯ 

- กรรมการอิสระ 
อายุ     

- 63 ปี  
การศึกษา    

- ปริญญาโท Master of Science (Mechanical Engineering), Texas A&I University  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเคร่ืองกล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    
- Director Certification Program (DCP 82/2006)  
- Finance for Non-Finance Directors (FND 30/2006)  

การอบรมอ่ืนๆ  
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT) 2/2009 สถาบนัวิทยาการการค้า  
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 11/2553 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness” 2012 , 

International Institute for Management Development (IMD)  
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน (วพน. รุ่น 5/2557) สถาบนัวิทยาการพลงังาน  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (5)  
- 2560- ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอเอ (เพ้นท์) ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)   
- 2558- ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

บริษัท อสมท. จ ากดั (มหาชน)   
- 2555- 2557 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน)   
- 2554- 2555 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  
- 2551- 2554 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)   

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5)  
- 2560- ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ ากดั 
- 2559- ปัจจบุนั  ผู้ เช่ียวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- 2557- ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอช็ เอม็ ซี โปลีเมอส์ จ ากดั  
- 2551- ปัจจบุนั  รองประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย    
- 2553- ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบนัพลงังานเพ่ืออตุสาหกรรม  

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย   
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกจิกับบริษัทฯ  

- ไมมี่ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบริษัทฯ  

- หากได้รับการเลือกตัง้ครัง้นีจ้ะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี  
การถือหุ้นบริษัท East Water   

- ไมมี่  
 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  

ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษา
กฎหมาย)  

ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้
ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  

ไมมี่  
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4. นางอัศวนีิ ไตลังคะ  
ต าแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งตัง้ในบริษัทฯ 

- กรรมการอิสระ 
อายุ     

- 65 ปี  
การศึกษา    

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- Program for Management Development Graduate School of Business Administration (PMD 61),  

Harvard University  
- Program for Families in Business From Generation to Generation, Harvard Business School  

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    
- Director Certification Program (DCP 18/2002)  
- Audit Committee Program (ACP 15/2006 และ 18/2007)  
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 11/2016)  

การอบรมหลักสูตรที่ส าคัญ 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (2) 
- 2560- ปัจจบุนั  กรรมการอทุธรณ์ บริษัท ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
- 2559- ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ท่ีปรึกษาอาวโุส บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาติ จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (4)  
- 2556- ปัจจบุนั  คณะท างาน Product & Marketing Steering Committee ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- 2553- 2554  ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทหลกัทรัพย์ นครหลวงไทย จ ากดั  
- 2552- 2556  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)   
- 2543- 2558  กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)   

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกจิกับบริษัทฯ  

- ไมมี่ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบริษัทฯ  

- หากได้รับการเลือกตัง้ครัง้นีจ้ะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี  
การถือหุ้นบริษัท East Water   

- ไมมี่  
 
 
 
 



 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

ประวตับิคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท หน้า 8/ 8 

 
 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  

ไมเ่ป็น 

2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษา
กฎหมาย)  

ไมเ่ป็น 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้
ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  

ไมมี่  

 
 
     

 




