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ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ช่ือ – ช่ือสุกล  นายอ านวย  นาครัชตะอมร 
อาย ุ       61 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ 
วุฒกิารศกึษา  -  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  หลกัสตูร มนิิเอ็มบีเอ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-  ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  - 66,050 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.04 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559) 
ปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  - ตัง้แตปี่ 2551 - ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 9 ปี) 
ประสบการณ์การท างานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน   - ไมมี่ 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ปี 2545 - ปี 2559  รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ซีลคิ คอร์พ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมมี่ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 76/2008 
- หลกัสตูร Audit Committee Program (รุ่น 25/2009)  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 210/2015 
- Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum 
- Risk management program  (RCL5/2016) 
- CG Forum # 3/2016 “ทจุริตในองค์กร ภยัมืดท่ีปอ้งกนัและควบคมุได้” 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
-  ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
-  ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมาย   - ไมมี่ 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
- ไมเ่ป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 
- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานและไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัส าคญัอนั   
  อาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 
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ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ช่ือ – ช่ือสุกล  นางสาวอญัรัตน์ พรประกฤต  
อาย ุ   37 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
วุฒกิารศกึษา  - ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

  สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- หลกัสตูร ความรู้และการตรวจสอบคณุภาพอญัมณี นกัมณีศาสตร์ 
สถาบนัอญัมณีศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสตูร Chief Financial Officer รุ่น 10/2008 ของสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถัมภ์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
- 6,249,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 3.59 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559) 

ปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
- ตัง้แตปี่ 2551 - ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 9 ปี) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี่  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ปี 2547 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท เจ.บี.แอสเสท จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมมี่  
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 72/2008 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 113/2009 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุม 
- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
-  ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมาย 
- ไมมี่ 
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ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ช่ือ-สกุล   นายไพโรจน์  มาลีหอม  
อาย ุ   64 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ  
วุฒกิารศกึษา  ปริญญาโท บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาโยธา  
มหาวทิยาลยั ขอนแก่น  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
- ไมมี่ 

ปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ   
- ตัง้แตปี่ 2551 - ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 9 ปี) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
 - ไมมี่  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 - ไมมี่  
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมมี่ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 76/2008)  
- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011) 
- CG Forum # 3/2016 “ทจุริตในองค์กร ภยัมืดท่ีปอ้งกนัและควบคมุได้” 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม  - ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมาย  
- ไมมี่  

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 
- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 
- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานและไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอัน
อาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 

 




