สิ งทีส่ งมาด้วยลําดับที
ประวัตขิ องบุคคลทีได้รับการเสนอชื อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต้ องออกตามวาระ
ชื อ : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

อายุ

: 74 ปี

สัญชาติ : ไทย

ดํารงตําแหน่ งในบริษัท

: ประธานกรรมการบริ ษทั /
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน /ประธานกรรมการสรรหา
วุฒิการศึกษา
: ปริ ญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื องกล
สถาบันวูร์สเตอร์โพลีเทคนิค ฐแมสซาชูเซทส์
ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ คณะวิทยาการการจัดการและสารสนเทศมหาวิทยาลัยนเรศวร
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
: ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) 3/2003
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Director Certification Program (DCP) 41/2004
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง
: กรรมการบริ ษทั ซึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
จํานวนปี ทีเคยดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท : 24 เมษายน
(32 ปี )
วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ
: 3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท : 3,476,133 หุน้ คิดเป็ น 3.62%
ประวัติการทํางาน
บริษัทจดทะเบียนอืน
จํานวน

บริษัท

1

บริ ษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

2

บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง จํากัด (มหาชน)

กิจการอืนที
ไม่ ใช่ บริษทั
จดทะเบียน

จํานวน
59 แห่ง

บริ ษทั เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขัน /
เกียวเนื องกับธุรกิจของบริษัท
จํานวน

ตําแหน่ ง / ชื อกิจการ

แห่ง ประธานกรรมการบริ ษทั
และประธานกรรมการบริ หาร/
บริ ษทั ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สหโคเจน จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แพน เอเชียฟุตแวร์ จํากัด (มหาชน)

ผลการดําเนินงานในปี 2563
 ร่ วมกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน
 ร่ วมกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
 ร่ วมกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้
การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2563
 สามัญผูถ้ ือหุ น้
จํานวน 1 / 1 ครัง  คณะกรรมการสรรหา
จํานวน 2 / 2 ครัง
 คณะกรรมการบริ ษทั จํานวน
/ ครัง  คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 1 / 1 ครัง
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
 ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต
 ไม่มีประวัติการทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี 2563
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง

คุณสมบัติ

. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา

ไม่มี

. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
. การเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่ วนทีถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อ
ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

ไม่มี
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ไม่มี

ประวัตขิ องบุคคลทีได้รับการเสนอชื อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต้ องออกตามวาระ
ชื อ
อายุ
สัญชาติ
ดํารงตําแหน่ งในบริษัท
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
74 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
วปอ. สปท.บก.ทหารสู งสุด วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สปท.บก.ทหารสูงสุด วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
: - ไม่มี ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ ซึงได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
จํานวนปี ทีเคยดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท :
เมษายน 2552 ( 2 ปี )
วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ
: 3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
: - ไม่มี ประวัตกิ ารทํางาน
บริษัทจดทะเบียนอืน

กิจการอืนทีไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน

การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขัน /
เกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัท

จํานวน

บริษัท

จํานวน

จํานวน

ตําแหน่ ง / ชื อกิจการ

- ไม่มี -

-ไม่มี -

-ไม่มี -

- ไม่มี -

-ไม่มี -

ผลการดําเนินงานในปี 2563
 ร่ วมกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน
 ร่ วมกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
 ร่ วมกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามเป้าหมายทีกําหนดไว้
การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2563
 สามัญผูถ
้ ือหุ น้
จํานวน 1 / 1 ครัง
 คณะกรรมการบริ ษท
ั
จํานวน / ครัง
 คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
จํานวน / ครัง
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
 ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต
 ไม่มีประวัติการทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี 2563
ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
. การเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่วนทีถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคล
ล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
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คุณสมบัติ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ประวัตขิ องบุคคลทีได้รับการเสนอชื อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต้ องออกตามวาระ
ชื อ
อายุ
สั ญชาติ
ดํารงตําแหน่ งในบริษัท
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

:
:
:
:
:
:

นายสันติ บางอ้อ
75 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมกํากับดูแลกิจการ
ปริ ญญาโทเศรษฐศาสตร์ การเกษตร Texas Tech University, USA.
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Director Certification Program (DCP) 12/2001
- Advanced Audit Committee Program (ACP) /
- Role of the Compensation Committee Program(RCC) 16/2013
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) /
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 14/2013
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) /
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 17/2013
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง
: กรรมการบริ ษทั / กรรมการอิสระ ซึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
จํานวนปี ทีเคยดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
: 28 เมษายน 2552 (12 ปี )
วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ
: 3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
: 28,100 หุน้ คิดเป็ น 0.03%
ประวัติการทํางาน
กิจการอืนทีไม่ ใช่
การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขัน /
บริษัทจดทะเบียนอืน
บริษัทจดทะเบียน
เกียวเนื องกับธุรกิจของบริษัท
จํานวน
บริษัท
จํานวน
จํานวน
ตําแหน่ ง / ชื อกิจการ
1

บมจ.โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์

แห่ง

- ไม่มี -

-ไม่มี -

ผลการดําเนินงานในปี 2563
 ร่ วมกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดําเนินงาน
 ร่ วมกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
 เป็ นกรรมการตรวจสอบทีสอบทานความน่าเชือถือของข้อมูลทางการเงิน ก่อนรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการตรวจสอบรายการทีเกียวโยงกันของกิจการ
 ร่ วมดูแลและติดตามระบบการบริ หารจัดการให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2563
 สามัญผูถ้ ือหุน้
จํานวน
1 / 1 ครัง
 คณะกรรมตรวจสอบ
จํานวน / ครัง
 คณะกรรมการบริ ษทั
จํานวน
/ ครัง
 คณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการ
จํานวน / 2 ครัง
คุณสมบัติต้องห้ าม
 ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต
 ไม่มีประวัติการทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี 2563
ประวัติการทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง

คุณสมบัติ

. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา

ไม่มี

. การถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

ไม่มี

. การเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั และห้างหุน้ ส่ วนทีถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

ไม่มี
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ประวัตขิ องบุคคลทีได้รับการเสนอชื อเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต้ องออกตามวาระ
ชื อ
อายุ
สัญชาติ
ดํารงตําแหน่ งในบริษัท
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

:
:
:
:
:
:

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง
จํานวนปี ทีเคยดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ
การถือหุ้นในบริษัท
ประวัตกิ ารทํางาน

:
:
:
:

นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร
46 ปี
ไทย
กรรมการบริ ษทั
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตร Director Certification Program (DCP) 154/2011
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
กรรมการบริ ษทั ซึงได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
พฤศจิกายน
( เดือน)
3 ปี
240,000 หุน้ คิดเป็ น . %

จํานวน

บริษัท

กิจการอืนทีไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียน
จํานวน

- ไม่มี -

-ไม่มี -

13 แห่ ง

บริษัทจดทะเบียนอืน

การดํารงตําแหน่ งในกิจการทีแข่ งขัน /
เกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัท
จํานวน
ตําแหน่ ง / ชื อกิจการ
-ไม่มี -

-ไม่มี -

ผลการดําเนินงานในปี 2563
 ร่ วมกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ในการดําเนิ นงาน
 ร่ วมกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
 ร่ วมกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมายทีกําหนดไว้
การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2563
 คณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 1 / ครัง
( ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั แทนตําแหน่งทีว่างลง เมือวันที 9 พฤศจิกายน 2563 )

คุณสมบัติต้องห้ าม
 ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริ ต
 ไม่มีประวัติการทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี 2563
ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทําผิดทางอาญา หรื ออยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
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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