
  เอกสารแนบ 3 
 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ - นามสกุล นางอัญชลี ชวนิชย ์ 
อาย ุ
ต าแหน่งท่ีเสนอ 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

71 ปี 
กรรมการอิสระ    
14 กุมภาพันธ์ 2561 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบมจ. 3 ปี รวมการเสนอแต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี เป็น 6 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่ม-ี (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) 

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ -ไม่ม-ี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท Engineering Management,  

University of Missouri – Rolla, USA 
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสตูร Audit Committee Program รุ่น 1/2004  
หลักสตูร Directors Certification Program รุ่น 45/2004  
หลักสตูร Finance for Non-Finance Directors รุ่น 10/2004 
หลักสตูร Role of the Chairman Program รุ่น 13/2006 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 (2541) 
หลักสตูรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงข้ันสูง รุ่น 3/2555 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551  
สถาบันพระปกเกล้า หลักสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนักบริหารระดับสูง 

รุ่นที่ 6/2545 

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 3/2557 
วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง (บยป.) หลักสตูรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นท่ี 4/2555 
วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นธป.) 

หลักสตูรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 2/2557 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2563 – ปัจจุบัน - กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารจดัการน้ าในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
- รองประธานกรรมการ มลูนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

2562 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการการพลังงาน               
สภาผู้แทนราษฎร 

2560 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากิตติมศักดิส์ านักงานเพือ่การพัฒนาระเบยีง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

2559 – ปัจจุบัน - กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

2554 – ปัจจุบัน - นายกสมาคมนคิมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร  
2543 – ปัจจุบัน - ประธานมูลนิธเิพื่อการอนุรักษ-์ฟื้นฟูปะการังและชายหาด  
2560 – 2563 - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากัด (มหาชน) 
 



  เอกสารแนบ 3 
 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

   

2559 – 2560 - อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ  
(ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.)  
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศ (ด้าน
พลังงาน) (สปท.) 

2558 – 2559 - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอื่น 

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง 
1. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวเอชเอ  

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี.กรมิ เพาเวอร์   จ ากัด 

(มหาชน) 

กิจการที่มีใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่ม-ี 

กิจการอื่น 6 แห่ง 
1. อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ าในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) 
2. รองประธานกรรมการ มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
3. ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร 
4. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาค

ตะวันออก (EEC) 
5. นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร 
6. ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด 

กิจการอื่นท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 
สัดส่วนการเข้าประชมุในรอบปี 2564 
 

-    การประชุมผู้ถือหุ้น 
-    การประชุมคณะกรรมการบรษิัท     
-    การประชุมคณะกรรมการบรษิัท (โดยไมม่ีฝ่ายบริหาร)                                                                       
-    การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                     

  1/1 ครั้ง 
6/7 ครั้ง 
2/2 ครั้ง 
4/4 ครั้ง 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี - 



  เอกสารแนบ 3 
 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ - นามสกุล รองศาสตราจารย์ จารุพร   ไวยนันท ์
อาย ุ
ต าแหน่งที่เสนอ 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

77 ปี 
กรรมการอิสระ 
13 พฤษภาคม 2558 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบมจ. 6 ปี รวมการเสนอแต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี เป็น 9 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบมจ. -ไม่ม-ี (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) 
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ -ไม่มี- 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.), 

Middle Tennessee State University, USA. 
หลักสูตรอบรมประจ าปี 2564 1. “กรรมการตรวจสอบและผูส้อบบัญชี กลไกส าคัญในการยกระดบัคุณภาพรายงาน

ทางการเงิน” โดย ก.ล.ต. และ IOD 
2. ESG Reporting โดยกลุ่มบริษทัส านักงาน อีวาย (EY) 
3. Financial Reporting Trends 2021 โดยกลุ่มบริษัทส านักงาน อีวาย (EY) 
4. What’s trending in the capital market? โดยกลุม่บริษัทส านกังาน อีวาย (EY) 
5. น านวัตกรรมสู่ตลาดและสังคม โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 

NANOTEC/NSTDA 
6. ทิศทางพลังงานไทยสู่เป้าหมายการลด CO2 โดยกระทรวงพลังงานและ

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสตูร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018) 
หลักสตูร Director Certificate Program (DCP126) 
หลักสตูร Director Certificate Program Update (DCPU 1) 
หลักสตูร Audit Committee Program (ACP) 
หลักสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
หลักสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)  
หลักสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management (MIR) 
หลักสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
หลักสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 
หลักสตูร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) 
หลักสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
หลักสตูร Anti-Corruption Executive Program (ACEP) 

หลักสูตรอบรมสถาบนัวิทยาการตลาดทุน ประกาศนียบตัรผู้บริหารระดับสูง-สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10) 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 2558 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผดิชอบต่อสังคม  
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

2560 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 

2555 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและพิจารณา



  เอกสารแนบ 3 
 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ค่าตอบแทน 
บริษัท วี จี ไอ จ ากัด (มหาชน) 

2551 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจ าภาควิชาการเงิน คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2557 – 2563 อนุกรรมการติดตามและประเมินผล ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 

2555 - 2562 กรรมการตรวจสอบ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government Development Agency) 

2561 - 2561 อนุกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการที่ดี  
(สถาบันอนุญาโตตลุาการ) กระทรวงยุติธรรม 

2559 – 2560 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

2555 – 2557 กรรมการบริหาร ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

 2554 – 2557 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 2553 – 2555 กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง) 

 2552 – 2558  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย 

 2552 – 2554 กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผู้บริหารในกิจการอื่น 

กิจการบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 1 แหง่ 
1. กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิ

บาล บริษัท วี จี ไอ  จ ากัด  (มหาชน)  
กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง 
1. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
2. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด (มหาชน)  
องค์กรหรือต าแหน่งอื่น 1 แห่ง 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจ าภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กิจการอื่นท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
-ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าประชมุในรอบปี 2564 
 

-    การประชุมผู้ถือหุ้น 
-    การประชุมคณะกรรมการบรษิัท   

   -    การประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่มฝี่ายบรหิาร)                                                                       
-    การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ        
-    การประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความ

รับผิดชอบต่อสังคม                                

1/1     ครั้ง 
7/7     ครั้ง 
2/2     ครั้ง    

 4/4     ครั้ง 
4/4     ครั้ง 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่ม-ี 
  



  เอกสารแนบ 3 
 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

  

ชื่อ – นามสกลุ 
อาย ุ
ต าแหน่งท่ีเสนอ 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ. 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

นายคาซูโอะ ซาโตะ 
63 ปี 
กรรมการ 
9 สิงหาคม 2556 
8 ปี รวมการเสนอแต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี เป็น 11 ปี  
-ไม่ม-ี (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) 
-ไม่ม-ี  
ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลเีมอร์ จาก Nagoya Institute of  
 Technology ประเทศญี่ปุ่น 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 

2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
2556 – ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร ์(ประเทศไทย)  
2556 – 2559 - ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์  

  (ประเทศไทย)  
2550 – 2556 - กรรมการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์  

  (ประเทศเวียดนาม) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ /  
ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 
 
 
 
 

กิจการบริษัทจดทะเบียน 
- ไม่มี - 

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง 
1. กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
องค์กรหรือต าแหน่งอื่น 
- ไม่มี - 
กิจการอื่นท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มี - 

สัดส่วนการเข้าประชมุในรอบปี 2564 - การประชุมผู้ถือหุ้น                                                  1/1 ครั้ง 
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท                                  6/7 ครั้ง 
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มฝี่ายบริหาร)             1/2 ครั้ง                                                       

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี - 



  เอกสารแนบ 3 
 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ – นามสกลุ 
อาย ุ
ต าแหน่งท่ีเสนอ 
วันที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ. 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ 

นายอภิชาต ลี้อิสสระนกุูล 
58 ปี 
กรรมการ   
30 ธันวาคม 2537 
27 ปี รวมการเสนอแต่งตั้งใหม่อีก 3 ปี เป็น 30 ปี  
2.35% (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) 
พีน่้อง นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกลู, นายทนง ลี้อิสสระนุกูล,  
และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2554 

การอบรมสถาบันอืน่ๆ  หลักสตูร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน  
รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกจิและอุตสาหกรรม (วธอ) กระทรวงอุตสาหกรรม 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
2562 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมสโมสรนักลงทุน 
2556 -  ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจสิติกส ์

 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พารท์ (ไทยแลนด์) 
 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 

กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric 
 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วังจุฬา 
 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย ์อิเลคทริค 
 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย ์
 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศิริวิทยส์แตนเลย ์

กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล 
 2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร 

บจ. เอเช่ียนสแตนเลย์อินเตอรเ์นช่ันแนล 
 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 
 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรยี ์(ประเทศไทย) 

รองประธาน มลูนิธิสแตนเลยป์ระเทศไทย 
 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 
 2547 - 2562 กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ /  
ผู้บริหารในกิจการอื่น 

กิจการบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2 แหง่ 
1. ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
2. กรรมการอิสระ บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจสิติกส ์



  เอกสารแนบ 3 
 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง 
1. กรรมการ บจ. แปซิฟิค ออโต้พารท์ (ไทยแลนด์) 
2. กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 
3. กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric 
4. กรรมการ บจ. วังจุฬา 
5. กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย ์อิเลคทริค 
6. ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย ์
7. กรรมการ บจ. ศิริวิทยส์แตนเลย ์
8. กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล 
9. รองประธานกรรมการบริหาร 

บจ. เอเช่ียนสแตนเลย์อินเตอรเ์นช่ันแนล 
10. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 
11. กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรยี ์(ประเทศไทย) 
12. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 
องค์กรหรือต าแหน่งอื่น 3 แห่ง 
1. ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่่น) 
2. อุปนายก สมาคมสโมสรนักลงทุน 
3. รองประธาน มลูนิธิสแตนเลยป์ระเทศไทย 
กิจการอื่นท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มี - 

สัดส่วนการเข้าประชมุในรอบปี 2564 - การประชุมผู้ถือหุ้น                                                   1/1 ครั้ง 
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท                                   7/7 ครั้ง 
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มฝี่ายบริหาร)              2/2 ครั้ง                                   

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -  


