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รายละเอียดของกรรมการซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

1. ศ.ดร.วีรกร  อ่องสกลุ (อายุ 53 ปี) 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา  
และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 31 พฤษภาคม 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 8 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 0.01% 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาเอก Ph.D. Electrical Engineering, Texas A&M University 
- ปรญิญาโท Master of Science, Electrical Engineering, Texas A&M University 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หลกัสูตรการอบรม - ประกาศนียบตัรโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 272/2562 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547 

ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 2562 – ปัจจุบนั 

 
ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2562 – 2563 
 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน,  
บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 •  กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน,  

บจก. พอีเีอ เอน็คอม อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
 2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง,  

บจก. จติตะ เวลธ ์
 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ, การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 2560 – ปัจจุบนั ศาสตราจารย,์ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 
 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. สตาร ์เอน็เนอรจ์ ีเซอรว์สิ 
 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. มติรสมัพนัธน์ราธวิาส 
 2560 – 2563 กรรมการอสิระ, บจก. อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีกรุ๊ป 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไมม่ ี-  

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. กรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า - ไม่เป็น - 

2. ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) - ไม่เป็น - 

3. ความสมัพนัธท์างธรุกจิทีม่นัียส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ - ไมม่ ี- 

 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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1. ศ.ดร.วีรกร  อ่องสกลุ (อาย ุ53 ปี) (ต่อ) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ▪ คณะกรรมการบรษิทั 7 / 7 ครัง้ (100%) 
▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครัง้ (100%) 
▪ คณะกรรมการสรรหา 1 / 1 ครัง้ (100%) 
▪ คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครัง้ (100%) 
▪ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 / 4 ครัง้ (100%) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา - ไมม่ ี- 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร - ไมม่ ี- 
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2. ดร.ไวยวฒิุ  สินเจริญกลุ (อาย ุ65 ปี) 

ต าแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 1 เมษายน 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 10 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 4.88% 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาเอก (Ph.D.) สาขาเคม,ี Queen Elizabeth's College,  
University of London 

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเคม ี(เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) Queen Elizabeth's 
College, University of London 

หลกัสูตรการอบรม - ไมม่ ี- 

ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร,  

บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
 2536 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ,่  

บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี
 •  กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ศรตีรงั ไอบซี ี
 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ, Planet Earth Capital Pte Ltd. 
 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ, Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. 
 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ, Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd. 
 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ, Shi Dong Investments Pte Ltd. 
 2545 – ปัจจุบนั กรรมการ, Sri Trang International Pte Ltd. 
 2539 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. เซมเพอรเ์ฟลก็ซ์ เอเซยี 
 2533 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ไทยเทค รบัเบอร ์
 2533 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ศรตีรงัโฮลดิง้ส ์
 2556 – 2560 กรรมการ, Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd. 

 2553 – 2559 กรรมการ, Tai Yang Investments Pte Ltd. 
 2547 – 2563 กรรมการ, บจก. พฒันาเกษตรลว่งหน้า 
 2542 – 2560 กรรมการ, บจก. ท.ีอาร.์ไอ. โกลบอล 
 2532 – 2562 กรรมการบรหิาร, บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
 2530 – 2536 กรรมการผูจ้ดัการใหญ,่ บจก. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไมม่ ี-  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ▪ คณะกรรมการบรษิทั 6 / 7 ครัง้ (85.71%) 

▪ คณะกรรมการบรหิาร 5 / 5 ครัง้ (100%) 
ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา - ไมม่ ี- 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร - พีช่าย นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 

- บดิา นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล และนายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล 
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3. นางสาวธนวรรณ  เสง่ียมศกัด์ิ (อายุ 42 ปี) 

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
และผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 1 เมษายน 2562 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 10 เดอืน 

สดัส่วนการถือหุ้น 0.08% 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาโท สาขาการเงนิ University of Strathclyde, United Kingdom 
ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชกีารเงนิ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

หลกัสูตรการอบรม - ประกาศนียบตัรโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 21/2020 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2019 

- ประกาศนียบตัรโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที ่8 

ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และผูอ้ านวยการสายงานบญัชี

และการเงนิ, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
 2554 - 2560 ผูจ้ดัการสายงานพฒันาธรุกจิและนักลงทุนสมัพนัธ์, 

บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี
 2547 – 2547 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายวาณิชธนกจิ, บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 
 •  กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. สะเดา พ.ีเอส. รบัเบอร ์
 2560 – 2562 กรรมการ และผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ, 

บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
 2548 – 2554 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายวาณิชธนกจิ, บล. กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2544 – 2545 เจา้หน้าทีภ่าษสีรรพสามติ, บจก. เชลลแ์หง่ประเทศไทย 
 2543 - 2544 ผูส้อบบญัช,ี บจก. ส านักงานเอนิสท์ แอนด ์ยงั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไมม่ ี-  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ▪ คณะกรรมการบรษิทั 7 / 7 ครัง้ (100%) 

▪ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 / 4 ครัง้ (100%) 
ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา - ไมม่ ี- 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร - ไมม่ ี- 
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4. นายเฉีย  ชี  ปิง (อายุ 52 ปี) 

ต าแหน่ง กรรมการ และผูอ้ านวยการสายงานการตลาด 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 1 เมษายน 2562 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 10 เดอืน 

สดัส่วนการถือหุ้น 0.04% 

คณุวฒิุการศึกษา - Graduate ICSA Business Administration, The Institute of 
Chartered Secretaries & Administrators, United Kingdom 

- Diploma in Commerce (Business Management) Tunku Abdul Rahman College, 
Malaysia 

หลกัสูตรการอบรม - ประกาศนียบตัรโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 166/2019 

ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 2562 – 

ปัจจุบนั 
กรรมการ และผูอ้ านวยการสายงานการตลาด,  
บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2550 – 2562 Senior Vice President of Marketing (Gloves), บมจ. ศรตีรงัแอโกร
อนิดสัทร ี 

 • กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
 2560 – 2562 กรรมการ, บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
 2545 – 2550 Export Sales Manager, Supermax Latex Products Sdn Bhd. 
 2542 – 2545 Head of Sales Division, Domestic and International Sales,  

Syarikat Metal Industries of Malaysia Sdn Bhd 
 2541 – 2542 Senior Executive, Talam Trading Sdn Bhd 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไมม่ ี-  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ▪ คณะกรรมการบรษิทั 6 / 7 ครัง้ (85.71%) 
ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา - ไมม่ ี- 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผู้บริหาร - ไมม่ ี- 

 


