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เอกสารประกอบ วาระที ่5 
 

ขอ้มลูของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ 

 

ชือ่  พลเอก จงศักดิ ์พานชิกลุ 

อาย ุ 70 ปี  

ทีอ่ยู ่  3656/64 อาคารกรนีทาวเวอร ์ชัน้ 19 ยนูติ k ถนนพระราม 4 

  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

การถอืหุน้ของบรษิทั (ณ วันที ่17 มนีาคม 2563)  ไมม่ ี  

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการบรษิทั   วันที ่22 ตลุาคม 2558    

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั    4 ปี 5 เดอืน 

การม/ี ไมม่สีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM คร ัง้นี ้ วาระที ่5 พจิารณาการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อก

ตามวาระ ประจ าปี 2563 

       วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 

การศกึษา      

  -  วปรอ. รุ่น 4515 
  -  โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก ชดุที ่61 
  -  โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ รุ่นที ่20 
  -  โรงเรยีนเตรยีมทหาร รุ่นที ่9 
  -  โรงเรยีนปริ๊นสรอยัลวทิยาลัย จังหวัดเชยีงใหม่ 
  -  โรงเรยีนศรสีวสีดิว์ทิยาคาร จังหวัดน่าน 

    

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (IOD)   - หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 216/2016 

ประสบการณ์การท างาน  

ต.ค.58 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ  บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) 
ต.ค. 2552 ประธานคณะทีป่รกึษากระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 
ต.ค. 2551 เลขาธกิารสภากลาโหม  (โดยต าแหน่ง) กระทรวงกลาโหม 
  เจา้กรมเสมยีนตรา กระทรวงกลาโหม 
ต.ค. 2550 หัวหนา้นายทหารฝ่ายเสนาธกิารประจ าปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 
  ผูท้รงคณุวฒุพิเิศษส านักงาน กระทรวงกลาโหม 
ต.ค. 2549 ปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

  ทีป่รกึษาพเิศษส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน      ไมม่ ี

ต าแหนง่ในกจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน   ไมม่ ี

มลีกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอสิระ ดงันี ้ 

1. การเป็นญาตสินทิกับผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท / บรษัิทยอ่ย     ไมม่ ี

2. การมคีวามสัมพันธใ์นลักษณะดังตอ่ไปนี้กับบรษัิท / บรษัิทยอ่ย หรอื นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ในปัจจุบันในชว่ง   4 ปี

ทีผ่่านมา  

• เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับเงนิเดอืนประจ า  ไมม่ ี

• เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี        ไมม่ ี

• มคีวามสัมพันธท์างธรุกจิอยา่งนัยส าคัญ       ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม  

• ไมม่ปีระวัตกิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

• ไมม่ปีระวัตกิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบรษัิทในรอบปีทีผ่่านมา  

 
การเขา้รว่มประชุม คณะกรรมการบรษัิท จ านวน 10 ครัง้ เขา้ร่วมประชมุ 10 ครัง้ 
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เอกสารประกอบ วาระที ่5 

ขอ้มลูของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ 

 

ชือ่  นายธานี โลเกศกระว ี

อาย ุ 48 ปี 

ทีอ่ยู ่  3656/64 อาคารกรนีทาวเวอร ์ชัน้ 19 ยนูติ k ถนนพระราม 4 

  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

การถอืหุน้ของบรษิทั (ณ วันที ่17 มนีาคม 2563)  ไมม่ ี  

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการบรษิทั   วันที ่27 กมุภาพันธ ์2561    

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั    2 ปี 1 เดอืน 

การม/ี ไมม่สีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM คร ัง้นี ้ วาระที ่5 พจิารณาการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อก

ตามวาระ ประจ าปี 2563 

       วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 

การศกึษา      

- Certificate of Management Development Program Wharton school of Business, University of Pennsylvania 
- Master of Business Administration Loyola University of Chicago 
- Bachelor of Financial Management Southern Illinois University 

  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (IOD)   ไมม่ ี 

ประสบการณ์การท างาน  

ก.พ. 2561– ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบัน  Executive Director / Senior Executive Vice President of Sale and Marketing, Millcon Steel Plc. 
   Director, Suntech Metals Co., Ltd. 

2555 – 2558  Recycle Metal and Plastic Department Manager, SCG Trading Co., Ltd.  

 

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน      1 แหง่ Millcon Steel Plc.    

ต าแหนง่ในกจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน   1 แหง่ Suntech Metals Co., Ltd. 

 

มลีกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอสิระ ดงันี ้ 

1. การเป็นญาตสินทิกับผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท / บรษัิทยอ่ย     ไมม่ ี

2. การมคีวามสัมพันธใ์นลักษณะดังตอ่ไปนี้กับบรษัิท / บรษัิทยอ่ย หรอื นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ในปัจจุบันในชว่ง   2 ปี

ทีผ่่านมา  

• เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับเงนิเดอืนประจ า  ไมม่ ี

• เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี        ไมม่ ี

• มคีวามสัมพันธท์างธรุกจิอยา่งนัยส าคัญ       ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม  

• ไมม่ปีระวัตกิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

• ไมม่ปีระวัตกิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบรษัิทในรอบปีทีผ่่านมา  

การเขา้รว่มประชุม คณะกรรมการบรษัิท จ านวน 10 ครัง้ เขา้ร่วมประชมุ 10 ครัง้ 
   คณะกรรมการบรหิาร จ านวน 14 ครัง้ เขา้ร่วมประชมุ 12 ครัง้ 
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เอกสารประกอบ วาระที ่5 

ขอ้มลูของผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ 

 

ชือ่  นายธรีบลูย ์อรยิสทุธวิงศ ์

อาย ุ 41 ปี 

ทีอ่ยู ่  3656/64 อาคารกรนีทาวเวอร ์ชัน้ 19 ยนูติ k ถนนพระราม 4  

  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

การถอืหุน้ของบรษิทั (ณ วันที ่17 มนีาคม 2563)  ไมม่ ี  

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการบรษิทั   วันที ่25 กมุภาพนัธ ์2562   

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั    1 ปี 1 เดอืน 

การม/ี ไมม่สีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM คร ัง้นี ้ วาระที ่5 พจิารณาการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อก

ตามวาระ ประจ าปี 2563 

       วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 

การศกึษา      

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(คอมพวิเตอร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (IOD)   n/a 

ประสบการณ์การท างาน  

ก.พ.2562- ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ,กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) 

2560-ปัจจุบัน   ประธานเจา้หนา้ทีป่ฎบัิตกิาร บรษัิท บลิค ์วัน กรุ๊ป จ ากัด 
2555 - 2560   กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท ลองกอง สตดูโิอ จ ากัด 

 

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน      ไมม่ ี

ต าแหนง่ในกจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน   1 แหง่  บรษัิท บลิค ์วัน กรุ๊ป จ ากัด 

มลีกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอสิระ ดงันี ้ 

1. การเป็นญาตสินทิกับผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท / บรษัิทยอ่ย     ไมม่ ี

2. การมคีวามสัมพันธใ์นลักษณะดังตอ่ไปนี้กับบรษัิท / บรษัิทยอ่ย หรอื นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ในปัจจุบันในชว่ง   1 ปี

ทีผ่่านมา  

• เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับเงนิเดอืนประจ า  ไมม่ ี

• เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี        ไมม่ ี

• มคีวามสัมพันธท์างธรุกจิอยา่งนัยส าคัญ       ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม  

• ไมม่ปีระวัตกิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

• ไมม่ปีระวัตกิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบรษัิทในรอบปีทีผ่่านมา  

การเขา้รว่มประชุม คณะกรรมการบรษัิท จ านวน 6 ครัง้ เขา้ร่วมประชมุ 5 ครัง้ 
   คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 ครัง้ เขา้ร่วมประชมุ 4 ครัง้ 

   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 3 ครัง้ เขา้ร่วมประชมุ 3 ครัง้ 

 


