
สิง่ที่สง่มาด้วย # 3 

ประวัตกิรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง   

ชื่อ – ชื่อสุกล  นางสวุฒันา ตลุยาพิศษิฐ์ชยั     

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  

และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส 

อาย ุ       61 ปี 

วุฒกิารศึกษา  ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช)  

โรงเรียนพระกมุารเยซูวิทยา 

การถอืหุ้นในบริษัท 12,249,000หุ้น (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ร้อยละ 7.03 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

   -  กรรมการ บริษัท เจ.บี.แอสเสท จ ากดั 

-  กรรมการ บริษัท ยบูิลลี ่โกลด์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  

- ไมม่ี 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 72/2008  

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 113/2009 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม -  ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

- ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย - ไมม่ี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัตกิรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง   
 

 

ชื่อ – ชื่อสุกล  นายสหสัโรจน์ โรจน์เมธา    

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

อาย ุ       58 ปี         

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาเอก สาขาการตลาด US International University  

San Diego California 

ปริญญาโท MBA Tarleton State University 

ปริญญาโท    สาขาการจดัการทัว่ไป จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

การถอืหุ้นในบริษัท  100,000 หุ้น (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.06 

วาระกรรมการ   -  ตัง้แตปี่ 2551 – ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 7 ปี) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

    -  ผู้อ านวยการฝ่าย Sales & Retail Central Support 
    บริษัท ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด์ เซลส์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

-  ไมม่ี - 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2004  

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 115/2009 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม -  ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

-  ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย - ไมม่ี - 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
- ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  
- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย  

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน และไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคญัอนัอาจมีผล 

ท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 



 

 

ประวัตกิรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง   
 

ชื่อ-สกุล   นายไพโรจน์  มาลหีอม  
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   
อาย ุ   64  ปี 

วุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาโยธา  
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น  

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 
วาระกรรมการ  - ตัง้แตปี่ 2551 – ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 7 ปี) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายการผลติ บริษัทสงิห์พาราเทค จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

   -  ไมม่ี - 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 76/2008)  
- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011) 
- หลกัสตูร Internal Audit Topic for Audit Committee Consideration - 2557 
- Improving Corporate Governance - 2557 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม -  ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
-   ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
-   ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ จาก 1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย -  ไมม่ี  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

- ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  
- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบญัชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย  

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน และไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผล 

ท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 

 

 

 


