ประวัตกิ รรมการทีอ่ อกตามวาระเสนอให้ ผ้ถู ือหุ้นเลือกตั้ง
เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่ อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่
ประวัตกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
การอบรมอื่นๆในปี 2562
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท
ณ วันที่ 1 ม.ค.2562
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562
การดารงตาแหน่ งปัจจุบันในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
(จานวน)
1
ประสบการณ์ การทางานอื่น
2549 – ปั จจุบนั
2543 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั
2544 – 2561
2543 – 2560
2543 – 2560
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2552 – ปั จจุบนั
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

นายพิพิธ พิชยั ศรทัต
กรรมการ
ประธานกรรมการ / กรรมการบริ หาร
11 เมษายน 2545
27 ตุลาคม 2504
58 ปี
ไทย
1174 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
พัฒนบริ หารศาสตร์ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP)
ไม่มี
18 ปี
9/10
ครั้ง (คณะกรรมการบริ ษทั )
18/21
ครั้ง (คณะกรรมการบริ หาร)
144,822 หุน้ ร้อยละ 0.023
144,822 หุน้ ร้อยละ 0.023
กิจการอื่นๆ (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
(จานวน)
3

การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จานวน)
-

กรรมการ บริ ษทั รวมทนุไทย จากัด
กรรมการ บริ ษทั สุวรรณชาด จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั มงคลชัยพัฒนา จากัด
ประธานกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ์/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษทั ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
รองผูอ้ านวยการโครงการพัฒนาส่วนพระองค์
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ สานักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
บริ ษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา

ประวัตกิ รรมการทีอ่ อกตามวาระเสนอให้ ผ้ถู ือหุ้นเลือกตั้ง
เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่ อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่
ประวัตกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
การอบรมอื่นๆในปี 2562
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562

สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท
ณ วันที่ 1 ม.ค.2562
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562
การดารงตาแหน่ งปัจจุบันในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
(จานวน)
ประสบการณ์ การทางานอื่น
2548 – ปั จจุบนั
2543 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

นายธวัชชัย ช่องดารากุล
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ
10 มกราคม 2557
19 มิถุนายน 2504
58 ปี
ไทย
128/91 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แยก 7 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานคร
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Accreditation Program (DAP)
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), Role of the Nomination and
Governance Committee (RNG)
6 ปี
10/10
ครั้ง (คณะกรรมการบริ ษทั )
6/6
ครั้ง (คณะกรรมการตรวจสอบ)
4/4
ครั้ง (คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง)
1/1
ครั้ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน)
ไม่มี
ไม่มี
กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน)
(จานวน)
-

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั (จานวน)
-

ผูช้ านาญการในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทนายความอิสระ
- ทนายความว่าความคดีอาญา และคดีแพ่ง
- คดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
- คดีแพ่งทุนทรัพย์สูง, คดีทางธุรกิจทัว่ ไป
ไม่มี
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา

ประวัตกิ รรมการทีอ่ อกตามวาระเสนอให้ ผ้ถู ือหุ้นเลือกตั้ง
เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่ อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งปัจจุบนั
วันทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
วัน/เดือนปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่
ประวัตกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
การอบรมอื่นๆในปี 2562
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2562
สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท
ณ วันที่ 1 ม.ค.2562
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562
การดารงตาแหน่ งปัจจุบันในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
(จานวน)
ประสบการณ์ การทางานอื่น
2556 – 2556
2556 – 2556
2556 – 2556
2556 – 2556
2556 – 2556
2556 – 2556
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2542 –2556
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

นายธวัช อึ้งสุประเสริ ฐ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
4 เมษายน 2556
30 ตุลาคม 2489
73 ปี
ไทย
584 ถนนเตชะวนิช แขวงบางซื่อ กรุ งเทพฯ 10800
วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Directors Accreditation Program (DAP)
ไม่มี
7 ปี
9/10
ครั้ง (คณะกรรมการบริ ษทั )
21/21
ครั้ง (คณะกรรมการบริ หาร)
ไม่มี
ไม่มี
กิจการอื่นๆ (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
(จานวน)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จานวน)
-

บริ ษทั เอสซีที ปิ โตรเลียม จากัด, กรรมการ บริ ษทั เพียวซิลิกา มายนิ่ง จากัด
บริ ษทั จตุจกั ร ออยล์ จากัด, กรรมการ บริ ษทั ไทยควอทซ์ มายนิ่ง จากัด
บริ ษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จากัด ,กรรมการ บริ ษทั เพียวพลังงานไทย จากัด
บริ ษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท์ จากัด, กรรมการ บริ ษทั เอสซีที สหภัณฑ์ จากัด
บริ ษทั เพียวไบโอดีเซล จากัด
บริ ษทั จตุรทิศขนส่ง จากัด

กรรมการ บริ ษทั เชอร์วดู ้ เคมิคอล จากัด (มหาชน)
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา

ประวัติกรรมการที่แต่ งตั้งเพิม่
ชื่ อ-นามสกุล
ตาแหน่ งปัจจุบนั
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
สัญชาติ
ทีอ่ ยู่
ประวัตกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
การอบรมอื่นๆ

สัดส่ วนการถือหุ้นบริษัท
ณ วันที่ 1 ม.ค.2562
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562

นายณพน เจนธรรมนุกลู
กรรมการผูจ้ ดั การ(รักษาการ)
10 พฤศจิกายน 2529
34 ปี
ไทย
378/2 ถ.ชลนิเวศน์ แขวงลาดพร้าว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
ปริ ญญาโท MBA, Duke University, USA
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program (DAP)
Finance and Quantitative Modeling Certificate, University of Pennsylvania
Design Thinking Certificate, IDEO U
หลักสูตรพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ The Next Real
หลักสูตรกลยุทธบริ หารธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Department of Philosophy Non-credit Certificate, Duke University
ไม่มี
ไม่มี

การดารงตาแหน่ งปัจจุบันในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
(จานวน)
-

กิจการอื่นๆ (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
(จานวน)
3

การดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน/
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (จานวน)
-

ประสบการณ์ การทางานอื่น
2561 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2556 – 2558
2553 – 2556

กรรมการ บริ ษทั สัมมากรพลัส จากัด
กรรมการ บริ ษทั เพทโทร – อินสตรู เมนท์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
Business Development – บมจ. ระยองเพียวริ ฟายเออร์
Investment Banking – บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมา

หมายเหตุ : นายณพน เจนธรรมนุกลู เป็ นบุตรของนายสัจจา เจนธรรมนุกลู กรรมการบริ ษทั สัมมากร จากัด (มหาชน)
และเป็ นกรรมการของบริ ษทั อาร์พีซีจี จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั

