สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่ ้ องออกตามวาระ
นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
73 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปริ ญญาโท สาขาบัญชี Western Illinois University, U.S.A.
บัญชีบณ
ั ฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 3/2003
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง
: กรรมการบริ ษทั ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
จํานวนปี ทีด่ ํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท : 25 เมษายน 2560 ( 3 ปี )
: 3 ปี
วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ) : - ไม่มี ประสบการณ์ ทาํ งาน ( ในช่ วง 5 ปี )
กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน /
บริษัทจดทะเบียนอืน่
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
จํานวน
ตําแหน่ ง / บริษัท
จํานวน
จํานวน
ตําแหน่ ง / บริษัท
1 แห่ง
- ไม่มี -ไม่มี 2
- กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
บมจ.สหพัฒนพิบูล
- กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี
ชื่อ
อายุ
สั ญชาติ
ดํารงตําแหน่ งในบริษัท
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

ผลการดําเนินงานในปี 2562
 ร่ วมกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน
 ร่ วมกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
 ร่ วมกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
 ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
1 / 1 ครั้ง
 กรรมการบริ ษทั
5 / 5 ครั้ง
 คณะกรรมการตรวจสอบ
5 / 5 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้ าม
 ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึ งได้กระทําโดยทุจริ ต
 ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี 2562
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้ องร้องคดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่ วนที่ถกู พิพากษาให้เป็ นบุคคล
ล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
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คุณสมบัติ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่ ้ องออกตามวาระ
นางสุ นนั ท์ นิยมในธรรม
62 ปี
ไทย
กรรมการบริ ษทั / กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร /
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน /กรรมการกํากับดูแลกิจการ
วุฒิการศึกษา
: ปริ ญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 27/2003
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 1/2006
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chief Finance Officer (CFO) 3/2548
สมาคมนักบัญชีและสอบบัญชีแห่งประเทศไทย
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง
: กรรมการบริ ษทั ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
วันทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
: 29 กรกฎาคม 2529 ( 34 ปี )
วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ
: 3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ) : 150,000 หุน้ คิดเป็ น 0.16 %
ประวัติการทํางาน
ชื่อ
อายุ
สั ญชาติ
ดํารงตําแหน่ งในบริษัท

:
:
:
:

บริษัทจดทะเบียนอืน่
จํานวน

บริษัท

- ไม่มี -

-ไม่มี -

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
จํานวน

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน /
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จํานวน
ตําแหน่ ง / ชื่อกิจการ

2 แห่ง

2 แห่ง

กรรมการ / บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
กรรมการ / บจก.แชมป์ กบินทร์

ผลการดําเนินงานในปี 2562
 ร่ วมกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน
 ร่ วมกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
 ร่ วมกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
 สามัญผูถ้ ือหุ น้
จํานวน 1 / 1 ครั้ง
▪ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 1 / 1 ครั้ง
 คณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 5 / 5 ครั้ง
▪ คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ จํานวน 2 / 2 ครั้ง
 คณะกรรมการบริ หาร จํานวน 12 / 12 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้ าม
 ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึ งได้กระทําโดยทุจริ ต
 ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี 2562
ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้ องร้องคดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุ น้ ส่ วนที่ถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคล
ล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
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คุณสมบัติ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่ ้ องออกตามวาระ
: นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
: 69 ปี
: ไทย
: กรรมการอิสระ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
: ปริ ญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
วุฒิการศึกษา
สาขาการบริ หารทัว่ ไป มหาวิทยาลัยเกริ ก
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)11/2004
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Audit Committee Program 19/2007
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง
: กรรมการบริ ษทั ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
วันทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
: 22 เมษายน 2545 (18 ปี )
วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ
: 3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ) : 10,000 หุน้ คิดเป็ น 0.01 %
ประวัติการทํางาน
ชื่อ
อายุ
สั ญชาติ
ดํารงตําแหน่ งในบริษัท

บริษัทจดทะเบียนอืน่

กิจการอืน่ ที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน /
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

จํานวน

บริษัท

จํานวน

จํานวน

ตําแหน่ ง / ชื่อกิจการ

- ไม่มี -

-ไม่มี -

1 แห่ง

- ไม่มี -

-ไม่มี -

ผลการดําเนินงานในปี 2562
 ร่ วมกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน
 ร่ วมกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
 ร่ วมกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
 สามัญผูถ้ ือหุ น้
จํานวน 1 / 1 ครั้ง
▪ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 1 / 1 ครั้ง
 คณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 5 / 5 ครั้ง
▪ คณะกรรมการสรรหา
จํานวน 1 / 1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้ าม
 ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึ งได้กระทําโดยทุจริ ต
 ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี 2562
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้ องร้องคดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่ วนที่ถกู พิพากษาให้เป็ นบุคคล
ล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
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คุณสมบัติ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต่ ้ องออกตามวาระ
นางธีรดา อําพันวงษ์
50 ปี
ไทย
กรรมการบริ ษทั / กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ ( การตลาด )
สถาบันบริ หารธุรกิจศศินทร์
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)3/2003
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 51/2004
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง
: กรรมการบริ ษทั ซึ่ งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
วันทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
: 26 เมษายน 2542 ( 21 ปี )
วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ
: 3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ) : 224,550 หุน้ คิดเป็ น 0.23%
ประวัติการทํางาน
กิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่
การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน /
บริษัทจดทะเบียนอืน่
บริษัทจดทะเบียน
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จํานวน
บริษัท
จํานวน
จํานวน
ตําแหน่ ง / ชื่อกิจการ

ชื่อ
อายุ
สั ญชาติ
ดํารงตําแหน่ งในบริษัท
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

1

บริ ษทั โอซี ซี จํากัด (มหาชน)

2

บริ ษทั เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
(มหาชน)

16 แห่ง

- ไม่มี -

-ไม่มี -

ผลการดําเนินงานในปี 2562
 ร่ วมกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน
 ร่ วมกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
 ร่ วมกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
 สามัญผูถ้ ือหุ น้
จํานวน
1 / 1 ครั้ง
 คณะกรรมการบริ ษทั
จํานวน
5 / 5 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้ าม
 ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึ งได้กระทําโดยทุจริ ต
 ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี 2562
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้ องร้องคดีอาญา
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่ วนที่ถกู พิพากษาให้เป็ นบุคคล
ล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
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คุณสมบัติ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

