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ประวัติกรรมการท่ีครบกำาหนดออกตามวาระ

และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง
  

 ชื่อ – ชื่อสุกล      นายอำานวย  นาครัชตะอมร

ตำาแหน่งในบริษัท           ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อาย ุ                         58 ปี

วุฒิการศึกษา                    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำาแหง

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท           67,550 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท          ร้อยละ 0.04

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - 

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลิค เคมีคัลส์ จำากัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ                  เคมีคัลส์์ และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008

 หลักสูตร Audit Committee Program (รุ่น 25/2009) 

 Monitoring the quality of Financial Reporting (MFR 7/2009)

 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management     

 (MIR 5/2009) 

 Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5/2009)

 Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุ่นที่ 5/2011)

 The Updated COSO’s 2013 Integrated Internal Control : what the  

 Board and Management should do”

 The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership  

 Evolution”

 AC รู้รอบด้าน เตรียมการก่อนประชุมถือหุ้น (AGM)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม                    ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

 ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

 ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย            ไม่มี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา                  ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

 หรือบริษัทย่อย  

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท   

 หรือบริษัทย่อย 

 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

 ที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
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ประวัติกรรมการท่ีครบกำาหนดออกตามวาระ

และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสุกล      นางสาว อัญรัตน์ พรประกฤต 

ตำาแหน่งในบริษัท                  กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

อาย ุ                    34 ปี

วุฒิการศึกษา                    ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาการตลาด 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 หลักสูตร ความรู้และการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี นักมณีศาสตร์  

 สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

 หลักสูตร Chief Financial Officer รุ่น 10/2008 ของสภาวิชาชีพบัญชี

 ในพระบรมราชูปถัมภ์

การถือหุ้นในบริษัท           6,249,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท          ร้อยละ 3.59

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                 

 กรรมการ บริษัท เจ.บี.แอสเสท จำากัด และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ต่อบริษัท

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน   -ไม่มี- 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008 

  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009

ประวัติการเข้าร่วมประชุม          ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง จาก 4 คร้ัง

 ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

 ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย           ไม่มี 
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และได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง  

ชื่อ – ชื่อสุกล      นางสาวซนวา เด่นเมฆา

ตำาแหน่งในบริษัท                  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อาย ุ                         55 ปี

วุฒิการศึกษา                    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การถือหุ้นในบริษัท           -0- หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท          -0- 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - 

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 Financial Controller – Energy Teamwork Limited

และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008

 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม           ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง จาก 4 คร้ัง

 ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

 ในรอบปี 2556 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำาผิดทางกฎหมาย           ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 หรือบริษัทย่อย 

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 หรือบริษัทย่อย 

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทาง

 ธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผล

ทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็อิสระ 




