
 

 

 

 

ประวติักรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รบัการเสอนช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

 

ช่ือ-สกลุ นางประจวบ  คล้ายอบุล 
  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

วนั/เดือน/ปีเกิด  26 กุมภาพนัธ ์2472 

อาย ุ 86 ปี 

การถือหุ้นในบริษทัฯ (ณ วนัที่ 18 ม.ีค.58) 771,333 หุน้ (0.23%) 

เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตัง้แต่ปี 2532    

ต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่ม ี 

ต าแหน่งกรรมการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ไม่ม ี 

การศึกษา/การฝึกอบรม 

- เตรยีมอุดมศกึษา 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีของกรรมการ 

 - หลกัสตูร DAP (Director Accreditation Program) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 

- การประชุมคณะกรรมการ  11/12 ครัง้ 

คณุสมบติัต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

- ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

ประวติักรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รบัการเสอนช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

 
ช่ือ-สกลุ นางสุเนตร  ค้ิวคชา 
  กรรมการ    

วนั/เดือน/ปีเกิด  10 ธนัวาคม 2496   

อาย ุ 62 ปี 

การถือหุ้นในบริษทัฯ ไม่ม ี

เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตัง้แต่ปี 2536    
 

ต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

-  ไม่ม ี-  

ต าแหน่งกรรมการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

 ปี 2551 - ปจัจุบนั  กรรมการ บมจ.ภูเกต็แฟนตาซ ี
 ปี 2529 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ.เบริด์เซอคสั 
 ปี 2528 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ.ซลิเวอรเ์ฮาส ์

การศึกษา/การฝึกอบรม 

-   ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบ์ณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง   

การอบรมบทบาทหน้าท่ีของกรรมการ 

 - หลกัสตูร DAP (Director Accreditation Program) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 

- การประชุมคณะกรรมการ  11/12 ครัง้ 

คณุสมบติัต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

- ไม่ม ี– 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ประวติักรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รบัการเสอนช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

 
ช่ือ-สกลุ นายอ านาจ   ค้ิวคชา    
  กรรมการ 

วนั/เดือน/ปีเกิด  17 เมษายน  2523 

อาย ุ 35 ปี 

การถือหุ้นในบริษทัฯ (ณ วนัที่ 18 ม.ีค.58) 15,124,474 หุน้ (4.54%) 

เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตัง้แต่ปี 2551   
 

ต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่ม ี 

ต าแหน่งกรรมการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ปี 2549 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ.คชา บราเธอรส์ 
ปี 2550 - ปจัจุบนั  กรรมการ บจ.ศนูยป์ลาสวยงาม บางกอกฟารม์   

การศึกษา/การฝึกอบรม 

-  Master of Science in Management (IMEX) Program, Finance major,                                        
The London School of Economics and Political Science, London, U.K. 

-  MBA International Management Exchange Program (IMEX), Finance major,                         
Leonard N. Stern School of Business, New York University, U.S.A. 

-  Bachelor of Science in Mathematics with Management, Management major,                             
Tanaka Business School, Imperial College, London, U.K.     

-  Bachelor of Science in Mathematics with Management, Mathematics major,                                     
Imperial College, London, U.K. 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีของกรรมการ 

- ไม่ม ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 

- การประชุมคณะกรรมการ  11/12 ครัง้ 

คณุสมบติัต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

- ไม่ม ี– 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

ประวติักรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รบัการเสอนช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

 
ช่ือ-สกลุ นายฤทธ์ิ   ค้ิวคชา 
  กรรมการ 

วนั/เดือน/ปีเกิด  11 มถุินายน 2525 

อาย ุ 33 ปี 

การถือหุ้นในบริษทัฯ (ณ วนัที่ 18 ม.ีค.58) 15,455,299 หุน้ (4.64%) 

เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตัง้แต่ปี 2556     
 

ต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมม่ ี- 

ต าแหน่งกรรมการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ปี 2554 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ. จงัเกลิเวลิด์ 
ปี 2551 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. ภูเกต็แฟนตาซ ี 
ปี 2549 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. คชาบราเธอรส์  

การศึกษา/การฝึกอบรม 
 -   ปรญิญาโท สาขาวชิาบญัชแีละการเงนิ จาก The London School of Economics and  
     Political Science, London, U.K.  
 -  ปรญิญาตร ีสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์จาก Imperial College of Science,  
   Technology and Medicine, London, U.K.   

การอบรมบทบาทหน้าท่ีของกรรมการ 

- หลกัสตูร DCP (Director Certification Program) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   
- หลกัสตูร DAP (Director Accreditation Program)  ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร ACP (Audit Committee Program) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors  ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Director Diploma  Examination, The Australian Institute of Directors Association, Australia 
- หลกัสตูร DCP Imperial College, U.K.    

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 
- การประชุมคณะกรรมการ  8/12 ครัง้ 

คณุสมบติัต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
- ไม่ม ี- 

 
 


