ที ทห.022/2556
14 พฤษภาคม 2556
เรื อง มติแต่งตังคณะกรรมการ
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2556 เมือวันอังคารที 14
พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตังหน้าทีคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2556 ดังนี
คณะกรรมการบริษทั
รายชือกรรมการ
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
2. นายเจริ ญ
เจริ ญวัฒนาสุขสม
3. นางสุ นนั ท์
นิยมในธรรม
4. นางสมพร
ติยะวิบูลย์ศิริ
5. นายชัยเลิศ
มนูญผล
6. นางสาวพิสมัย
ชุนมนุ
7. นางธีรดา
อําพันวงษ์
8. นายอมร
อัศวานันท์
9. นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
10. นางช่อทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา
11. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
12. นายสันติ
บางอ้อ
นางสุ วิมล
เจริ ญศรี ชยั
คณะกรรมการตรวจสอบ
ชือ- นามสกุล
1. นายอมร
อัศวานันท์
2. นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
3. นายสันติ
บางอ้อ
นางนภัสสร
สุ ดลาภา

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
เลขานุการบริ ษทั

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
ชือ- นามสกุล
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
2. นางช่อทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา
3. นางสุ นนั ท์
นิยมในธรรม

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา
ชือ- นามสกุล
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
2. นางสมพร
ติยะวิบูลย์ศิริ
3. นางช่อทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริหารความเสียง
ชือ- นามสกุล
1. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
2. นายเจริ ญ
เจริ ญวัฒนาสุขสม
3. นางสาวนพรัตน์ อัศวศิริพงศ์
4. นางสุ วิมล
เจริ ญศรี ชยั

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการบริ หารความเสี ยง
และ เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ชือ- นามสกุล
1. นายสันติ
บางอ้อ
2. นายเจริ ญ
เจริ ญวัฒนาสุขสม
3. นางสุ นนั ท์
นิยมในธรรม
4. นางสุ วิมล
เจริ ญศรี ชยั

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
และ เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร
ชือ- นามสกุล
1. นายเจริ ญ
เจริ ญวัฒนาสุขสม
2. นางสุ นนั ท์
นิยมในธรรม
3. นส.อรวรรณ
4. นางสาวนพรัตน์
5. นางศศิวิมล
6. นางณัฐชพันธ์พร
7. นายสุ วฒั น์
8. นส.ประกายรัตน์
9. นางกัลยาณี
10.นางพจมาลย์
11.นางสุ วิมล

ธัมมะรักขิต
อัศวศิริพงศ์
ขลุ่ยศรี ตระกูล
สุ นทรวิเศษ
พาณิ ชเลิศ
แซ่นา้
จันทรพิกุล
อิงคณิ สาร
เจริ ญศรี ชยั

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร และ กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ และ
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรกิจ 1
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล – ธุรการ
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี – การเงิน
ผูจ้ ดั การส่วนธุรกิจ 1
ผูจ้ ดั การส่วนผลิต
ผูจ้ ดั การส่วนสารสนเทศ
ผูจ้ ดั การส่วนจัดซือ
ผูจ้ ดั การส่วนธุรกิจ 2
ผูจ้ ดั การส่วนทะเบียนหุน้ / เลขานุการคณะบริ หาร

โดยมติทีประชุมนีให้มีผลตังแต่วนั ที 14 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สุนนั ท์ นิยมในธรรม
(นางสุ นนั ท์ นิยมในธรรม)
กรรมการ

