
 

ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รบัการเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 

1. กรรมการท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีกหน่ึงวาระ       
  

 
 
 
 
 
 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่68/2551 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ  ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ  

ประสบการณ์ทาํงาน  (ในระยะ 5 ปี) 
2550 – ปจัจุบนั      ประธานกรรมการและกรรมการอสิระของบรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
เม.ย. – ก.ย. 2554     ประธานคณะกรรมการสง่เสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)  

จาํนวนหุ้นท่ีถือ (ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์ 2558)  - ไมม่ ี- 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2557 
คณะกรรมการบรษิทัฯ    จดัการประชุม  5 ครัง้  เขา้ประชุม 4 ครัง้ 
ประชุมผูถ้อืหุน้     จดัการประชุม  1 ครัง้  เขา้ประชุม - ครัง้ 

เสนอแต่งตัง้เป็น     กรรมการ, และกรรมการอิสระ 

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระประกอบอยูใ่นเอกสาร สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ  ท่ีบริษทัหรือ  - ไมม่ ี-                                                             
บริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั   - ไมม่ ี-   

ประวติัการทาํผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ่ึ์งได้กระทาํโดยทุจริต - ไมม่ ี-                                                 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   - ไมม่ ี- 

คณุสมบติัต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั   - ไมม่ ี- 

 

 
 

 

 
 

ช่ือ  พล.ต.อ. อาํนวย  เพชรศิริ  
อาย ุ   68 ปี 
สญัชาติ  ไทย       
วฒิุการศึกษา - รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- รฐัศาสนศาสตรบ์ณัฑติ โรงเรยีนนายรอ้ยตาํรวจ 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 



 

ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รบัการเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 
3. กรรมการท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีกหน่ึงวาระ     
 
 
 

          
 
 
 
 
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่68/2551 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ  กรรมการ,  ประธานกรรมการบรหิาร 

ประสบการณ์ทาํงาน  (ในระยะ 5 ปี) 
2535 – ปจัจุบนั - กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
2533 – ปจัจุบนั - กรรมการ บรษิทั บางกอก วอเตอรร์ซีอรส์ จาํกดั  
2545 – ปจัจุบนั - กรรมการ บรษิทั บางเสาธงเพือ่การเกษตร จาํกดั   
2537 – ปจัจุบนั - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั  

จาํนวนหุ้นท่ีถือ (ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์ 2558) จาํนวน 54,920,430 หุน้ (คดิเป็น 18.3% ของทนุจดทะเบยีนที่
ชาํระแลว้)  

การเข้ารว่มประชมุในปี 2557 
คณะกรรมการบรษิทัฯ    จดัการประชุม  5 ครัง้  เขา้ประชุม 5 ครัง้ 
ประชมุผูถ้อืหุน้     จดัการประชุม  1 ครัง้  เขา้ประชมุ 1 ครัง้ 

เสนอแต่งตัง้เป็น     กรรมการ 
 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ  ท่ีบริษทัหรอื   - ไมม่ ี-                                                               
บริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา   
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั    - ไมม่ ี-   
ประวติัการทาํผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ่ึ์งได้กระทาํโดยทจุริต - ไมม่ ี-                                                    
กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์     - ม ี- 
คณุสมบติัต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั   - ไมม่ ี- 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ   นายสมบตั ิ ลสีวสัดิต์ระกูล  
อาย ุ    55 ปี 
สญัชาติ   ไทย       
วฒิุการศึกษา - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 - วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการ 
   ป้องกนัประเทศ (รุน่ 5222) 
  - หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู 
    สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝา่ยตุลาการศาลยุตธิรรม (รุน่ 12) 
  - สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุน่ 8  

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 



 

ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รบัการเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 

3. กรรมการท่ีเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งอีกหน่ึงวาระ     
 
 
 

          

 
 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่68/2551 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ  กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ 

ประสบการณ์ทาํงาน  (ในระยะ 5 ปี) 
2535 – ปจัจุบนั - กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
2549 – ปจัจุบนั - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั  

จาํนวนหุ้นท่ีถือ (ณ วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์ 2558) จาํนวน 17,326,620 หุน้ (คดิเป็น 5.78% ของทนุจดทะเบยีนที่
ชาํระแลว้)  

การเข้ารว่มประชมุในปี 2557 
คณะกรรมการบรษิทัฯ    จดัการประชุม  5 ครัง้  เขา้ประชุม 5 ครัง้ 
ประชมุผูถ้อืหุน้     จดัการประชุม  1 ครัง้  เขา้ประชมุ 1 ครัง้ 

เสนอแต่งตัง้เป็น     กรรมการ 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ  ท่ีบริษทัหรือ  - ไมม่ ี-                                                             
บริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั   - ไมม่ ี-   

ประวติัการทาํผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ่ึ์งได้กระทาํโดยทุจริต - ไมม่ ี-                                                 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   - ม ี- 

คณุสมบติัต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั   - ไมม่ ี- 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ช่ือ   นายแสงรุง้  นิตภิาวะชน  
อาย ุ    46 ปี 
สญัชาติ   ไทย       
วฒิุการศึกษา -  บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 -  บรหิารธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
     

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 


