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ประวัติกรรมการทีออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง 
เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการอีกครังหนึง 

 
ชือ-นามสกุล พลเรือเอก หม่อมหลวงอศันี  ปราโมช   
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตําแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 1  กรกฎาคม  2477 
อายุ 80  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 22  ซอยพหลโยธิน 37  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
ประวัติการศึกษา B.A. (Jurisprudence), Oxford University ,1953-1956 
 Barrister-at Law, Gray's Inn, London. U.K.  1956-1957 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ 21 ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557  6/8  ครั ง 
ประสบการณ์การทํางาน  
 2516 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โรงแรมราชดาํริ จาํกดั (มหาชน)   
 2512 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์
 2521 - 2553 ประธานกรรมการ บริษทั ฟจิู ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั   
   ฯลฯ 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท 
 ณ วันที 31 ธ.ค. 2557 6,770,000 หุน้ หรือ ร้อยละ 1.15  
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  
 2527 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย 
ตําแหน่งในกิจการอืนทีแข่งขัน/  
กิจการทีเกียวเนืองกบัธุรกิจของบริษัท ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
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ประวัติกรรมการทีออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง
เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการอีกครังหนึง

ชือ-นามสกุล นายกวี  องัศวานนท ์  
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 3  มีนาคม  2478 
อายุ 80  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 163 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  แขวงวงัทองหลาง  เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
ประวัติการศึกษา บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP),              

Role of  The Chairman Program (RCP), Finance for-Non-Finance Director (FND), 
Improving Quality of Financial Reporting (QFR), Financial Statement for Directors 
(FSD) 

จํานวนปีทีเป็นกรรมการ 21 ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557  7/8 ครั ง 
ประสบการณ์การทํางาน  
 2543-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จาํกดั 
 2543-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ โครงการพฒันาส่วนพระองค ์
 2541-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์ 
 2539-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั  
  ฯลฯ 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วันที 31 ธ.ค.2557 445,000 หุน้ ร้อยละ 0.08 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  
 2552-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกนัภยั จาํกดั 
ตําแหน่งในกิจการอืนทีแข่งขัน/  
กิจการทีเกียวเนืองกบัธุรกิจของบริษัท ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
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ประวัติกรรมการทีออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง
เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการอีกครังหนึง

ชือ-นามสกุล นายพิพิธ  พิชยัศรทตั   
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 27  ตุลาคม  2504 
อายุ 53  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 1174  ถนนพระรามที 4  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ประวัติการศึกษา พฒันบริหารศาสตร์ มหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
  รัฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) 
 Audit Committee Program (ACP) 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ 12 ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 8/8 ครั ง 
ประสบการณ์การทํางาน  
 2543 - ปัจจุบนั รองผูอ้าํนวยการโครงการพฒันาส่วนพระองค ์
 2543 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จาํกดั 
 2539 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั 
 2543 - ปัจจุบนั ผูช่้วยผูจ้ดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์ 
  ฯลฯ 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วันที 31 ธ.ค.2557 133,000 หุ้น  ร้อยละ 0.03 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  
 2544 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการนโยบายและกลยทุธ์ 

/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  บมจ.ไทยประกนัภยั 
  ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อาร์พีซีจี จาํกดั (มหาชน) 
  ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย  
ตําแหน่งในกิจการอืนทีแข่งขัน/  
กิจการทีเกียวเนืองกบัธุรกิจของบริษัท ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
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