รายละเอียดการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท ปี 2559
ชื่อ

1. นายประจวบ ไชยสาส์น
(คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่ได้ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ)

2. นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ
(นางสุ รีวรรณ ตั้งตรงเวชกิจ คู่สมรส
ถือหุ น้ จานวน 21,100 หุ น้ คิดเป็ น
ร้อยละ 0.0078 ทั้งนี้ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะไม่ได้ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ)

3. นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์
(คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่ได้ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ)

4. นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล
(คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่ได้ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ)

5. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
(คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่ได้ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ)

6. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
(คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่ได้ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ)

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการบริ ษทั (กรรมการ
อิสระ) และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

จานวน
หุ้นสามัญ
ณ ธันวาคม 2558
337,500

รายการเปลีย่ นแปลงระหว่ างปี 2559
จานวน (หุ้น)
ซื้อ
-

ขาย
-

รับโอน
-

โอนออก
-

จานวน
หุ้นสามัญ
ณ ธันวาคม 2559

ร้ อยละของ
จานวนหุ้น
ทีม่ สี ิทธิออกเสียง

337,500

0.0499

กรรมการบริ ษทั ประธาน
กรรมการบริ หาร และประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(กรรมการผูจ้ ดั การ/ กรรมการ
ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร)
กรรมการบริ ษทั (กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร)

27,528,600

-

-

-

-

27,528,600

4.0678

27,407,500

-

-

-

-

27,407,500

4.0499

กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร
และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร)

27,407,500

-

-

-

-

27,407,500

4.0499

กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร)

27,407,500

-

-

-

-

27,407,500

4.0499

กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร
และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
(กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร)

27,407,500

-

-

-

-

27,407,500

4.0499

หมายเหตุ

ชื่อ

7. นายอดิศกั ดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
(คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่ได้ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ)

8. นายศิริชยั สมบัติศิริ
(คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่ได้ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ)

9. นางสี นวล ทัศน์พนั ธุ์
(คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่ได้ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ)

ตาแหน่ ง

กรรมการบริ ษทั กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร)

จานวน
หุ้นสามัญ
ณ ธันวาคม 2558
27,407,500

กรรมการบริ ษทั (กรรมการอิสระ)
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษทั (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการธรรมาภิบาล และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

337,500

-

รายการเปลีย่ นแปลงระหว่ างปี 2559
จานวน (หุ้น)
ซื้อ
ขาย
รับโอน โอนออก
-

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวน
หุ้นสามัญ
ณ ธันวาคม 2559
27,407,500

337,500

-

ร้ อยละของ
จานวนหุ้น
ทีม่ สี ิทธิออกเสียง
4.0499

หมายเหตุ

0.0499

-

ไม่มีหุน้ ใน
BRR

