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       ข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการ 

ชื�อ – สกุล  ดร.โยธิน    อนาวิล 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ   

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ   5  ปี   

ตาํแหน่งปัจจุบนั  ประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ  

อาย ุ    67  ปี   

ที�อยู่ตดิต่อ        27/34   ซอยเผือกจิตร  แขวงจตจุกัร   เขตจตจุกัร   กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา ปริญญาเอก  Electrical Engineering University of Cincinnati, USA 

 ปริญญาโท    Electrical Engineering, George Washington University, USA 

การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที� และทักษะการเป็นกรรมการ 

  -       หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที� 101/2008  

- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 60/2006  

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที� 24/2008 

- หลกัสตูร Charter Director Class (CDC) รุ่นที� 3/2008 

- หลกัสตูร Financial Statements Demystified for Directors (FDD)  รุ่นที� 1/2009 

- หลกัสตูร Role of The Compensation Committee (RCC)  รุ่นที�  7/2008 

 

 

 

 

 



 

 

 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ 400,000  หุ้น  ( ณ วนัที� 7 มีนาคม 2560) 

วันแต่งตั �งครั�งแรก 12  กนัยายน  2555 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น  

 2554 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการจริยธรรม 

 บมจ. ห้างสรรพสนิค้าโรบินสนั 

 2548 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 

 บมจ.จสัมิน อินเตอร์เนชั�นแนล 

ตาํแหน่งในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

 2545 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ป๊อป เนทเวร์ค 

 2541 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ปีเตอร์แอร์จินนี� 

 2541 – ปัจจบุนั กรรการ บจ.เฟ็ดเดอริค เวอลด์เซลส์ 

ตาํแหน่งในกจิการอื�นที�อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท         -  ไมม่ ี– 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559  -     ประชมุคณะกรรมการบริษัท   จํานวน   5/5  ครั �ง 

- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

จํานวน  1/1  ครั �ง 

ข้อพพิาททางกฎหมาย       - ไมม่ี - 

 

 

 

 

 



 

 

                         ข้อมูลของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการ 

ชื�อ – สกุล  นายกมัพล   ตติยกว ี

อาย ุ   57  ปี 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ    5   ปี   

ตาํแหน่งปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน /  

กรรมการบริหารความเสี�ยง  และกรรมการอิสระ 

ที�อยู่ปัจจุบนั  52/4  ซอยเมฆสวสัดิ�  แขวงช่องนนทรี    แขวงช่องนนทรี   เขตยานนาวา   กรุงเทพมหานคร 

วุฒกิารศึกษา  ปรญิญาโท วศิวกรรมอตุสาหการ, University of Texas at Arlington, USA 

   หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ที� 9 

การอบรมเกี�ยวกับบทบาทหน้าที� และทักษะการเป็นกรรมการ 

  -       หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP)  รุ่นที� 74/2006  

- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP)  รุ่นที�  55/2006  

- หลกัสตูร  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016) 

- หลกัสตูร Advanced  Audit Committee Program (AACP) รุ่นที� 25/2017 

การถอืหุ้นในบริษัทฯ 800,000  หุ้น  ( ณ วนัที� 7 มีนาคม 2560) 

วันแต่งตั �งครั�งแรก 12  กนัยายน  2555 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น  

 2560 –  ปัจจบุนั -   กรรมการ  บมจ.อมตะวีเอ็น 

 2559 –   ปัจจบุนั -   กรรมการอิสระ  บมจ.พาวเวอร์ โซลชูั�น เทคโนโลยี 

 2553 –   ปัจจบุนั -   กรรมการ  บมจ.วีรีเทล 

 2556 –  2559 -  ประธานเจ้าหน้าที�ปฏิบตัิการ  บมจ.อมตะวีเอ็น 
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ตาํแหน่งในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไมม่ี - 

ตาํแหน่งในกจิการอื�นที�อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท         -  ไมม่ ี– 

การเข้าร่วมประชุมในปี  2559  -     ประชมุคณะกรรมการบริษัท       จํานวน   5/5  ครั �ง 

- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  จํานวน  4/4  ครั �ง 

- ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  จํานวน  1/1  ครั �ง 

- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

จํานวน  1/1  ครั �ง 

ข้อพพิาททางกฎหมาย  - ไมม่ี - 

 


