
ส่ิงที่ส่วมาด้วย # 3 

ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง   
 

ชื่อ – ชื่อสกุล  นายอ านวย  นาครชัตะอมร 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบรษิัท ประธานกรรมการตรวจสอบ        

และกรรมการอิสระ 

อาย ุ      55 ปี 

วุฒิการศึกษา  -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

-  หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัย รามค าแหง 

-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑติ สาขาเคมี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การถือหุน้ในบริษทั  38,750 หุ้น (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธนัวาคม 2553) 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท ร้อยละ 0.02 

ต าแหน่งงานในปจัจุบัน  -   รองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท เซลิค เคมคีัลส์ จ ากดั (มหาชน) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจาก 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) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม -  ในรอบปี 2553 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 

-  ในรอบปี 2553 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย -   ไม่มี – 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครวักับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย  -  ไม่มี - 
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ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง   
 

ชื่อ – ชื่อสกุล  นางสาว อัญรัตน์ พรประกฤต  

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบรษิัท กรรมการบริหาร 

และประธานเจา้หน้าที่บริหาร ด้านการเงิน 

อาย ุ  31 ปี 

วุฒิการศึกษา  -  ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญช ี

  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- หลักสูตร ความรูแ้ละการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี นักมณีศาสตร์ 

สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลักสูตร Chief Financial Officer รุน่ 10/2008 ของสภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การถือหุน้ในบริษทั  6,062,250 หุ้น (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2553) 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท ร้อยละ 3.54 

ต าแหน่งงานในปจัจุบัน -  กรรมการ  บริษัท เจ.บี.แอสเสท จ ากดั 

-  กรรมการ บริษัท ยูบิลล่ี โกลด์ จ ากัด 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

-  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008  

-   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม  ในรอบปี 2553 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย -  ไม่มี – 
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ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง   
 

ชื่อ – ชื่อสกุล  นายคงเดช โอฬารรต ิ

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบรษิัท กรรมการบริหาร 

และประธานเจา้หน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ  

อาย ุ      54 ปี 

วุฒิการศึกษา  มินิ เอ็มบีเอ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร ์

   ปวช. พาณิชยการสีลม (สาขาการขาย) 

การถือหุน้ในบริษทั  63,200 หุ้น (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ธนัวาคม 2553) 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท ร้อยละ 0.04 

ต าแหน่งงานในปจัจุบัน - 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008  

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม -  ในรอบปี 2553 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 4 ครั้ง 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย -  ไม่มี – 
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