สิ งที ส่งมาด้ วยลําดับที 3
ประวัตขิ องบุคคลทีได้ รับการเสนอชือเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทั ทีต้องออกตามวาระ
ชือ : นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ
อายุ : 71 ปี
สัญชาติ : ไทย
ดํารงตําแหน่ งในบริษัท
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
วุฒิการศึกษา
: ปริ ญญาโทด้านการศึกษา
Emporia State University Kansas, USA
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 68/2005
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Roles of Compensation Committee (RCC) 3/2007
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประเภทกรรมการทีจ ะเสนอแต่ งตั-ง : กรรมการบริ ษทั ซึงได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
จํานวนปี ทีด าํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
: 37 ปี (ตัUงแต่ปี 2525)
วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ
: 3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรทีย งั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
: 855,300 หุน้ คิดเป็ น 0.89 %
ประสบการณ์ ทาํ งาน ( ในช่ วง 5 ปี )
กิจการอืน ทีไ ม่ ใช่
การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแ ข่ งขัน /
บริษัทจดทะเบียนอืน
เกีย วเนืองกับธุรกิจของบริษัท
บริษัทจดทะเบียน
จํานวน
ตําแหน่ ง / บริษัท
จํานวน
จํานวน
ตําแหน่ ง / บริษัท
- ไม่มี -ไม่มี 3 แห่ง
2 แห่ง กรรมการ / บจก.แชมป์ เอช
กรรมการ / บจก.ไหมทอง
ผลการดําเนินงานในปี 2561
 ร่ วมกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน
 ร่ วมกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
 ร่ วมกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561
 กรรมการบริ ษทั
6 / 6 ครัUง
 สามัญผูถ
้ ือหุน้
1 / 1 ครัUง
 กรรมการสรรหา 1 / 1 ครัUง
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
 ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต
 ไม่มีประวัติการทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี 2561
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 และห้างหุน้ ส่วนทีถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
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คุณสมบัติ
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น

ประวัตขิ องบุคคลทีได้ รับการเสนอชือเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทั ทีต้องออกตามวาระ
: นายชัยเลิศ มนูญผล
: 60 ปี
: ไทย
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
: ปริ ญญาโทการจัดการ
Abilene Christian University Texas, USA
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประเภทกรรมการทีจ ะเสนอแต่ งตั-ง
: กรรมการบริ ษทั ซึงได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
จํานวนปี ทีด าํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
: 34 ปี ( ตัUงแต่ปี 2528 )
วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ
: 3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรทีย งั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
: 322,500 หุน้ คิดเป็ น 0.34 %
ประสบการณ์ ทาํ งาน ( ในช่ วง 5 ปี )
กิจการอืน ทีไ ม่ ใช่
การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแ ข่ งขัน /
บริษัทจดทะเบียนอืน
บริษัทจด
เกีย วเนืองกับธุรกิจของบริษัท
ทะเบียน
จํานวน
ตําแหน่ ง / บริษัท
จํานวน
จํานวน
ตําแหน่ ง / บริษัท
8 แห่ง
3
กรรมการผูจ้ ดั การ /
บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
กรรมการผูจ้ ดั การ / บจก.แชมป์ เอช
กรรมการผูจ้ ดั การ / บจก.แชมป์ กบินทร์
ผลการดําเนินงานในปี 2561
 ร่ วมกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน
 ร่ วมกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน
 ร่ วมกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561
 กรรมการบริ ษทั
6 / 6 ครัUง
 กรรมการบริ หารความเสี ยง 4 / 4 ครัUง
 สามัญผูถ
้ ือหุน้
1 / 1 ครัUง
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
 ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต
 ไม่มีประวัติการทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี 2561
ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
คุณสมบัติ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้ องร้องคดีอาญา
ไม่เป็ น
2. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ไม่เป็ น
3. การเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่วนทีถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคล
ไม่เป็ น
ล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ชือ
อายุ
สัญชาติ
ดํารงตําแหน่ งในบริษัท
วุฒิการศึกษา
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ประวัตขิ องบุคคลทีไ ด้ รับการเสนอชือเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต ้ องออกตามวาระ
: นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
: 68 ปี
: ไทย
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
: ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประเภทกรรมการทีจ ะเสนอแต่ งตั-ง
: กรรมการบริ ษทั ซึงได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
จํานวนปี ทีด าํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
: 20 ปี ( ตัUงแต่ 2542 )
วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ
: 3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรทีย งั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
: - ไม่มี ประสบการณ์ ทาํ งาน ( ในช่ วง 5 ปี )
กิจการอืน ทีไ ม่ ใช่
การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแ ข่ งขัน /
บริษัทจดทะเบียนอืน
บริษัทจดทะเบียน
เกีย วเนืองกับธุรกิจของบริษัท
จํานวน
ตําแหน่ ง / บริษัท
จํานวน
จํานวน
ตําแหน่ ง / บริษัท
1
กรรมการ / บมจ.บางกอกรับเบอร์
2 แห่ง
- ไม่มี -ไม่มี ผลการดําเนินงานในปี 2561
 เป็ นกรรมการตรวจสอบทีสอบทานความน่าเชือถือของข้อมูลทางการเงิน ก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบรายการทีเกียวโยงกันของกิจการ
 ร่ วมดูแลและติดตามระบบการบริ หารจัดการให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561
 กรรมการบริ ษทั
6 / 6 ครัUง
 กรรมการตรวจสอบ
4 / 4 ครัUง
 สามัญผูถ้ ือหุน้
1 / 1 ครัUง
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
 ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต
 ไม่มีประวัติการทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี 2561

ชือ
อายุ
สัญชาติ
ดํารงตําแหน่ งในบริษัท
วุฒิการศึกษา

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 และห้างหุน้ ส่วนทีถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคล
ล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
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คุณสมบัติ
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น

ประวัตขิ องบุคคลทีได้ รับการเสนอชือเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทั ทีต้องออกตามวาระ
: นายวิริทธิlพล ชัยถาวรเสถียร
: 49 ปี
: ไทย
: กรรมการ
: ปริ ญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ
Cleveland State University
ปริ ญญาตรี สาขาการบริ หารธุรกิจ
University of Kentucky
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
: ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD
ประเภทกรรมการทีจ ะเสนอแต่ งตั-ง
: กรรมการบริ ษทั ซึงได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
จํานวนปี ทีด าํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
: 3 ปี ( ตัUงแต่ 2559 )
วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ
: 3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรทีย งั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
: 240,000 หุน้ คิดเป็ น 0.25%
ประสบการณ์ ทาํ งาน ( ในช่ วง 5 ปี )
กิจการอืน ทีไ ม่ ใช่ บริษัท การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแ ข่ งขัน /
บริษัทจดทะเบียนอืน
จดทะเบียน
เกีย วเนืองกับธุรกิจของบริษัท
จํานวน
ตําแหน่ ง / บริษัท
จํานวน
จํานวน
ตําแหน่ ง / บริษัท
1
- ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย R /บมจ.ไอ.ซี.ซี.
- ไม่มี -ไม่มี 19 แห่ง
อินเตอร์ชนแนล
ั
- รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย I และ Lacoste /
บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ชนแนล
ั
ชือ
อายุ
สัญชาติ
ดํารงตําแหน่ งในบริษัท
วุฒิการศึกษา

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการบริ หาร

6 / 6 ครัUง
12/12 ครัUง

 สามัญผูถ้ ือหุน้

1/1

ครัUง

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
 ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต
 ไม่มีประวัติการทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี 2561
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 และห้างหุน้ ส่วนทีถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคล
ล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
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คุณสมบัติ
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น

