
                                                                                                                                                 ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3. 

   รายนามและประวัติของผู้ทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

 

ชื่อ – นามสกุล   : นายจิรพนัธ ์สินธุนาวา 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน   : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรษิัท  

     และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ    : 64 ปี 

สัญชาต ิ    : ไทย 

การศึกษา   : • ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑิต คณะพฒันาการ 

      เศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์ปี พ.ศ. 2526 

     •      ปรญิญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต เศรษฐศาสตรเ์กษตร   

      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ปี พ.ศ. 2523 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 152/2018 สมาคมส่งเสรมิ                       

                                                                       สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

การถือหุน้ในบริษทั  : 1. ตนเอง                                ไม่มีหุน้ 

     2. คู่สมรส                               - 

     3. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ     - 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  : 2 ปี (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 จากการแปร 

     สภาพบรษิัท จากบรษิัทจ ากดัเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั ตามมติที่ประชมุสามญั

     ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562) 

ประสบการณก์ารท างาน  : • บรษิัทจดทะเบียน  

              พ.ศ. 2562-ปัจจบุนั              กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 

         บรษิัท และประธานกรรมการ 

         ตรวจสอบ บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั       

                                                      (มหาชน)  

         ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ 

                                                       เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                              ประวตัินายจิรพนัธ ์สินธุนาวา หนา้ 1/3 



                                                                                                                                                 ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3. 

                                                                      •       บรษิัทจ ากดัหรือหน่วยงานอื่น 

              พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560     นกับรหิาร 9 ส านกังานสรรพากรพืน้ท่ี 

         จนัทบรุี กรมสรรพากร  

                                                   ประเภทธุรกิจ ราชการ                                       

               พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555    นกัวิชาการสรรพากรระดบัเชี่ยวชาญ  

         ส านกังานสรรพากรภาค 10   

         กรมสรรพากร                                                

                                                    ประเภทธุรกิจ ราชการ           

ความสัมพนัธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย :        ไม่มี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : ไม่มี          

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัท 

จดทะเบียน   : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้มีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบรษิัท : ไม่มี  

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา      : การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 4/4 ครัง้ 

     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

เป็น/ไม่เป็นกรรมการทีมี่ส่วนร่วมใน 
การบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง  
หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดือนประจ า 

ของบริษทัหรือบริษัทยอ่ย  : ไม่เป็น 

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ 

ของบริษทัหรือบริษัทยอ่ย  : ไม่เป็น 
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มี/ไม่มีความสัมพนัธท์างธุรกิจทีมี่ 
นัยส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถ 

ท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 
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รายนามและประวัติของผู้ทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

 

ชื่อ – นามสกุล   : นายวศิิลป์ ว่องวานชิวฒันะ  

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  

ต าแหน่งปัจจุบนั   : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ    : 70 ปี 

สัญชาต ิ   : ไทย 

การศึกษา   : • วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ์ 

              มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ปี พ.ศ. 2539 

     • บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง ปี พ.ศ. 

      2535 

     •      พาณิชยศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบรหิารธุรกิจ   

      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ปี พ.ศ. 2527 

     •      นิติศาสตรบณัฑิต สาขานิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์         

      ปี พ.ศ. 2523 

     •      เศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

      ปี พ.ศ. 2520 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 159/2019 สมาคมส่งเสรมิ 

     สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

การถือหุน้ในบริษทั  : 1. ตนเอง                                  ไม่มีหุน้ 

     2. คู่สมรส                                 ไม่มีหุน้ 

     3. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  ไม่มี  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  : 2 ปี (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 จากการแปร 

     สภาพบรษิัท จากบรษิัทจ ากดัเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั ตามมติที่ประชมุสามัญ

     ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562) 
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ประสบการณก์ารท างาน  : •       บรษิัทจดทะเบียน 

      พ.ศ. 2562-ปัจจบุนั             กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

         บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน)  

         ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ 

                                                       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

             พ.ศ. 2559-ปัจจบุนั    อนกุรรมการลงทนุ บรษิัท อินทร 

         ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

         ประเภทธุรกิจ รบัท าประกนัภยั 

              พ.ศ. 2559-ปัจจบุนั            อนกุรรมการสรรหา บรษิัท อินทร 

         ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

         ประเภทธุรกิจ รบัท าประกนัภยั 

               พ.ศ. 2551-ปัจจบุนั              กรรมการ บรษิัท อินทรประกนัภยั  

         จ ากดั (มหาชน)    

                                                         ประเภทธุรกิจ รบัท าประกนัภยั 

     •       บรษิัทจ ากดัหรือหน่วยงานอื่น  

               พ.ศ. 2560- ปัจจบุนั             ท่ีปรกึษา บรษิัท สิรวิณา จ ากดั  

         ประเภทธุรกิจ โฮลดิง้ 

      พ.ศ. 2553 – 2563  กรรมการ บรษิัท แอสเซท เมเนจเมน้ท ์ 

         แอดไวเซอรี่ จ ากดั  

         ประเภทธุรกิจ ที่ปรกึษาดา้นการลงทนุ 

ความสัมพันธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษทัหรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : กรรมการ บรษิัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

     ประเภทธุรกิจ รบัท าประกนัภยั 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัท 

จดทะเบียน   : • ที่ปรกึษา บรษิัท สิรวินา จ ากดั  

      ประเภทธุรกิจ โฮลดิง้ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้มีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบรษิัท : ไม่มี  

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา : •     การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 4/4 ครัง้ 

     •     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

เป็น/ไม่เป็นกรรมการทีมี่ส่วนร่วม 

ในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง  
หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดือน 

ประจ าของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย : ไม่เป็น 

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ 

ของบริษทัหรือบริษัทยอ่ย  : ไม่เป็น 

มี/ไม่มีความสัมพนัธท์างธุรกิจทีมี่ 

นัยส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถ 

ท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 
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รายนามและประวัติของผู้ทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

 

ชื่อ – นามสกุล   : นายศิรตัน ์รตันไพฑรูย ์  

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั   : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

     และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน                                             

อาย ุ    : 33 ปี 

สัญชาต ิ    : ไทย 

การศึกษา   : ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ปี พ.ศ.  

     2554 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 154/2018 สมาคมส่งเสรมิ 

     สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

การถือหุน้ในบริษทั  : 1. ตนเอง                                 ไม่มีหุน้ 

     2. คู่สมรส                                - 

     3. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ     -  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  : 2 ปี (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 จากการแปร 

     สภาพบรษิัท จากบรษิัทจ ากดัเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั ตามมติที่ประชมุสามญั

     ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562) 

ประสบการณก์ารท างาน  : • บรษิัทจดทะเบียน 

      พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และกรรมการ 

         ตรวจสอบ บรษิัท แมกซ ์เมทลั        

         คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  

         ประเภทธุรกิจ จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

         เหล็ก เหล็กแปรรูป และอปุกรณท์ี่ใชใ้น 

         การผลิต 
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      พ.ศ. 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั  

         (มหาชน) (ชื่อเดิม บรษิัท อุตสาหกรรม 

         อีเล็คโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน))  

         ประเภทธุรกิจ ธุรกิจอาหาร และธุรกิจ 

         ผลิตและจ าหน่ายอะไหล่อิเล็ก          

         ทรอนิกส ์

      พ.ศ. 2562-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

         และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

         ค่าตอบแทน บรษิัท แอดเทค  ฮบั จ ากดั 

         (มหาชน)  

         ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ 

         เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      พ.ศ. 2561-ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน  

         บรษิัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

         (ชื่อเดิม บรษิัท อตุสาหกรรม อีเล็ค   

         โทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน))  

         ประเภทธุรกิจ ธุรกิจอาหาร และธุรกิจ 

         ผลิตและจ าหน่ายอะไหล่อิเล็ก          

         ทรอนิกส ์

      พ.ศ. 2561   กรรมการอิสระ บรษิัท ชโูอ เซ็นโก  

         (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

         ประเภทธุรกิจ บรกิาร 

              พ.ศ. 2560                        กรรมการบรหิาร และประธาน 

         เจา้หนา้ที่การลงทนุ บรษิัท วินเทจ  

         วิศวกรรม จ ากดั (มหาชน)  

         ประเภทธุรกิจ รบัเหมาก่อสรา้งและ 

         พลงังาน 
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     •      บรษิัทจ ากดัหรือหนว่ยงานอื่น  

      พ.ศ. 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โดมิโน่ เอเซีย  

         แปซิฟิค จ ากดั 

          ประเภทธุรกิจ การผลิตผลิตภณัฑ ์

         อาหาร 

      พ.ศ. 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เครปส ์แอนด ์โค  

         ดีเวล๊อปเมน้ท ์จ ากดั  

         ประเภทธุรกิจ ขายอาหารในรา้น  

         อาหารและเครื่องดื่ม 

      พ.ศ. 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อีสเทิรน์ควีซีน   

         (ประเทศไทย) จ ากดั  

          ประเภทธุรกิจ รา้นจ าหน่ายอาหาร  

         และเครื่องดื่ม 

       พ.ศ. 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ฟู้ดโฮลดิง้ จ ากดั  

         ประเภทธุรกิจ โฮลดิง้ 

      พ.ศ. 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เบค ชีส ทารต์      

         (ไทยแลนด)์ จ ากดั  

         ประเภทธุรกิจ บรกิารดา้นอาหาร 

              พ.ศ. 2561              กรรมการบรหิาร บรษิัท โอไรออ้น  

         แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากดั  

         ประเภทธุรกิจ ท่ีปรกึษาทางการเงิน    

              พ.ศ. 2560-2561  กรรมการ บรษิัท วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล 

         เอเซีย จ ากดั  

         ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่าย 

         กระแสไฟฟ้า 
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      พ.ศ. 2559-2561  กรรมการ บรษิัท วีทีอี อินเตอร ์

         เนชนัแนล คอนสตรคัชั่น จ ากดั 

          ประเภทธุรกิจ วิศวกรรมก่อสรา้งและ 

         จดัหาแหล่งเงินทนุส าหรบัก่อสรา้ง 

               พ.ศ.2558-2560                  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท โนว่า เอเชีย  

         จ ากดั   

                                                         ประเภทธุรกิจ ท่ีปรกึษาดา้นการ 

         พฒันาธุรกิจและการเงิน 

ความสัมพนัธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบรษิทัหรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท แมกซ ์เมทลั        

      คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  

     • กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายการเงิน บรษิัท วาว  

      แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน) (ชื่อเดิม บรษิัท อตุสาหกรรม อีเล็ค      

      โทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน)) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัท 

จดทะเบียน   : • กรรมการ บรษิัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จ ากดั 

     • กรรมการ บรษิัท เครปส ์แอนด ์โค ดีเวล๊อปเมน้ท ์จ ากดั 

     • กรรมการ บรษิัท อีสเทิรน์ควีซีน (ประเทศไทย) จ ากดั 

     • กรรมการ บรษิัท ฟู้ดโฮลดิง้ จ ากดั 

     • กรรมการ บรษิัท เบค ชีส ทารต์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้มีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบรษิัท : ไม่มี  
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การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา : • การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 4/4 ครัง้ 

     •      การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

     • การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2/2 ครัง้ 

เป็น/ไม่เป็นกรรมการทีมี่ส่วนร่วม 

ในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง  
หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดือน 

ประจ าของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย : ไม่เป็น 

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ 

ของบริษทัหรือบริษัทยอ่ย  : ไม่เป็น  

มี/ไม่มีความสัมพนัธท์างธุรกิจทีมี่ 

นัยส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถ 

ท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 
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