
บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

นายมนู�ล�ลานุวัฒน์ อายุ�74�ปี

ประธานกรรมการ�/�ประธานกรรมการสรรหา

เป็นกรรมการตั้งแต�วันท่ี�: 17�ธันวาคม�2562

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท�(%)�: -�ไม�มี�-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร�: บิดาของนางสาวมารินทร��ลีลานุวัฒน�

การด�ารงต�าแหน�งใดๆ�ในกิจการหรือองค์กรอื่นในป�ที่ผ�านมา
ท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยส�าคัญ�:�

-�ไม�มี�-

ประวัติการศึกษา

-�ปริญญาตรี�คณะวิศวกรรมศาสตร��วิชาเอกเครื่องกล�Chiba�University,�Japan

ประวัติการฝ�กอบรม

-�Director�Accreditation�Program�(DAP�3/2003)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Director�Certification�Program�(DCP�68/2005)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ�5�ป�ย�อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

2547�–�ป�จจุบัน กรรมการ บริษัท�ไอ.ซี.ซี.�อินเตอร�เนช่ันแนล�จ�ากัด�(มหาชน)

2530�–�ป�จจุบัน กรรมการ บริษัท�โอซีซี�จ�ากัด�(มหาชน)

2523�–�ป�จจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท�เท็กซ�ไทล�เพรสทีจ�จ�ากัด�(มหาชน)

2519�–�2523 กรรมการผู�จัดการ บริษัท�เท็กซ�ไทล�เพรสทีจ�จ�ากัด�(มหาชน)

2533�–�ป�จจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท�ไทยวาโก��จ�ากัด�(มหาชน)

2517�–�2533 กรรมการผู�จัดการ บริษัท�ไทยวาโก��จ�ากัด�(มหาชน)

2516�–�2517 กรรมการ บริษัท�ไทยวาโก��จ�ากัด�(มหาชน)

2550�–�2562 กรรมการ บริษัท�สหพัฒนาอินเตอร��โฮลด้ิง�จ�ากัด�(มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน จ�านวน�17�แห�ง

เป็นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท จ�านวน�2�แห�ง

2547�–�ป�จจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท�ภัทยาอุตสาหกิจ�จ�ากัด

2518�–�2547 กรรมการ บริษัท�ภัทยาอุตสาหกิจ�จ�ากัด

2533�–�ป�จจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท�ไทยกุลแซ��จ�ากัด

รายละเอ�ยดเก��ยวกับกรรมการ�ผู้บริหาร�ผู้ม�อ�านาจควบคุม�และเลขานุการบริษัท�ดังน��

ข้อมูลส�วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

user
Rectangle

user
Rectangle

user
Rectangle



รายงานประจ�าปี�2562 ��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

นางวารินทร์�ล�ลานุวัฒน์ (อายุ�73�ปี)
ประธานกรรมการ�/�กรรมการสรรหา�/�
กรรมการพิจารณาค�าตอบแทน

เป็นกรรมการตั้งแต�วันท่ี�: 6�มิถุนายน�2518

(ถึงแก�กรรม�เมี่อวันท่ี�28�ตุลาคม�2562)

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท�(%)�: 0.24%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร�: มารดาของนางสาวมารินทร��ลีลานุวัฒน�

การด�ารงต�าแหน�งใดๆ�ในกิจการหรือองค์กรอื่นในป�ที่ผ�านมา
ท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยส�าคัญ�:�

-�ไม�มี�-

ประวัติการศึกษา

-�ปริญญาตรี�คณะเศรษฐศาสตร��สาขาการเงินการธนาคาร�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ประวัติการฝ�กอบรม

-�Director�Accreditation�Program�(DAP�3/2003)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Board�and�CEO�Assessment�(2/2003)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Director�Certification�Program�(DCP�68/2005)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ�5�ป�ย�อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน -�ไม�มี�-

กิจการอื่นที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน จ�านวน�5�แห�ง

เป็นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท จ�านวน�2�แห�ง

2560�–�2562 กรรมการ� บริษัท�โทเทิลเวย�อิมเมจ�จ�ากัด

2547�–�2560 ประธานกรรมการ บริษัท�โทเทิลเวย�อิมเมจ�จ�ากัด

2533�–�2562 กรรมการ บริษัท�ไทยทาคายา�จ�ากัด�
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บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

นายธรรมรัตน์�โชควัฒนา (อายุ�50�ปี)
รองประธานกรรมการ�/�
ประธานกรรมการพิจารณาค�าตอบแทน�/�กรรมการสรรหา

เป็นกรรมการตั้งแต�วันท่ี�: 11�กรกฎาคม�2559

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท�(%)�: 0.13%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร�: -�ไม�มี�-

การด�ารงต�าแหน�งใดๆ�ในกิจการหรือองค์กรอื่นในป�ที่ผ�านมา
ท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยส�าคัญ�:�

-�ไม�มี�-

ประวัติการศึกษา

-�ปริญญาตรี�คณะศิลปศาสตร��มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝ�กอบรม

-�Director�Accreditation�Program�(DAP�3/2003)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Director�Certification�Program�(DCP�68/2005)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Company�Secretary�Program�(CSP�31/2009)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ�5�ป�ย�อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

2560�–�ป�จจุบัน กรรมการ บริษัท�สหพัฒนพิบูล�จ�ากัด�(มหาชน)

2561�–�ป�จจุบัน กรรมการ�กรรมการบริหาร�และ
ผู�อ�านวยการฝ�าย�Marketing

บริษัท�ไทยวาโก��จ�ากัด�(มหาชน)

2544�–�2561 กรรมการ�และกรรมการบริหาร บริษัท�ไทยวาโก��จ�ากัด�(มหาชน)

2542�–�ป�จจุบัน กรรมการ�/�กรรมการผู�อ�านวยการ�และ
รองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท�ไอ.ซี.ซี.�อินเตอร�เนช่ันแนล�จ�ากัด�(มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน จ�านวน�43�แห�ง

เป็นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท จ�านวน�1�แห�ง

2551�–�ป�จจุบัน กรรมการ บริษัท�แชมป์กบินทร��จ�ากัด
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รายงานประจ�าปี�2562 ��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

นางสาวดุษฎ��สุนทรธ�ารง (อายุ�71�ปี)
กรรมการ�/�ประธานกรรมการบริหาร�/
กรรมการพิจารณาค�าตอบแทน�/�กรรมการธรรมาภิบาล�/
กรรมการผู้ม�อ�านาจลงนาม

เป็นกรรมการตั้งแต�วันท่ี�:� 11�กรกฎาคม�2527

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท�(%)�: 0.36%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร�: -�ไม�มี�-

การด�ารงต�าแหน�งใดๆ�ในกิจการหรือองค์กรอื่นในป�ที่ผ�านมา
ท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยส�าคัญ�:

-�ไม�มี�-

ประวัติการศึกษา

-�มินิเอ็มบีเอ�คณะเศรษฐศาสตร��จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

-�ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง�สาขาบัญชี�เกริกวิทยาลัย

ประวัติการฝ�กอบรม

-�Director�Accreditation�Program�(DAP�8/2004)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Director�Certification�Program�(DCP�42/2004)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ�5�ป�ย�อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน -�ไม�มี�-

กิจการอื่นที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน จ�านวน�2�แห�ง

เป็นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท จ�านวน�1�แห�ง

2548�–�ป�จจุบัน กรรมการ บริษัท�เอส.�แอพพาเรล�จ�ากัด

user
Rectangle

user
Rectangle

user
Rectangle



บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

นายสุพจน์�ภควรวุฒิ (อายุ�62�ปี)
กรรมการ�/�กรรมการบริหารความเส��ยง�/�
กรรมการบริหาร�/�กรรมการผู้จัดการ�/
กรรมการผู้ม�อ�านาจลงนาม

เป็นกรรมการตั้งแต�วันท่ี�:� 23�เมษายน�2533

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท�(%)�: 0.01%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร�: -�ไม�มี�-

การด�ารงต�าแหน�งใดๆ�ในกิจการหรือองค์กรอื่นในป�ที่ผ�านมา
ท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยส�าคัญ�:�

-�ไม�มี�-

ประวัติการศึกษา

-�ปริญญาโท�บริหารการจัดการ�สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�

-�ปริญญาตรี�คณะวิศวกรรมศาสตร��สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ�สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี

ประวัติการฝ�กอบรม

-�Director�Accreditation�Program�(DAP�3/2003)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Director�Certification�Program�(DCP�46/2004)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Finance�for�Non-Finance�Directors�(12/2004)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ�5�ป�ย�อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน -�ไม�มี�-

กิจการอื่นที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน จ�านวน�3�แห�ง

เป็นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท จ�านวน�2�แห�ง

2558�–�ป�จจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท�ไทยทาคายา�จ�ากัด

2533�–�2558 กรรมการ บริษัท�ไทยทาคายา�จ�ากัด

2558�–�ป�จจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท�เอส.�แอพพาเรล�จ�ากัด

2548�–�2558 กรรมการ บริษัท�เอส.�แอพพาเรล�จ�ากัด
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รายงานประจ�าปี�2562 ��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

นางสาวมารินทร์�ล�ลานุวัฒน์ (อายุ�46�ปี)
กรรมการ�/�กรรมการธรรมาภิบาล�/�กรรมการบริหาร�/�
กรรมการรองผู้จัดการ�/�ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ�/�
กรรมการผู้ม�อ�านาจลงนาม

เป็นกรรมการตั้งแต�วันท่ี�:� 23�เมษายน�2556
กรรมการสรรหา�/�กรรมการพิจารณาค�าตอบแทน

เข�าด�ารงต�าแหน�งต้ังแต�วันที่�:�� 17�ธันวาคม�2562

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท�(%)�: 0.93%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร�: บุตรสาวของ�นางวารินทร��ลีลานุวัฒน��
และ�นายมนู�ลีลานุวัฒน�

การด�ารงต�าแหน�งใดๆ�ในกิจการหรือองค์กรอื่นในป�ที่ผ�านมา
ท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยส�าคัญ�:�

-�ไม�มี�-

ประวัติการศึกษา

-�ปริญญาโท�บริหารธุรกิจ�Loyola�University,�Chicago,�USA

-�ปริญญาตรี�คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ประวัติการฝ�กอบรม

-�Director�Certification�Program�(DCP�180/2013)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ�5�ป�ย�อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน -�ไม�มี�-

กิจการอื่นที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน จ�านวน�4�แห�ง

เป็นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท -�ไม�มี�-
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บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

นายผดุง�เตชะศรินทร์ (อายุ�79�ปี)
กรรมการอิสระ�/�ประธานกรรมการตรวจสอบ

เป็นกรรมการตั้งแต�วันท่ี�: 18�เมษายน�2537

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท�(%)�: -�ไม�มี�-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร�: -�ไม�มี�-

การด�ารงต�าแหน�งใดๆ�ในกิจการหรือองค์กรอื่นในป�ที่ผ�านมา
ท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยส�าคัญ�:�

-�ไม�มี�-

ประวัติการศึกษา

-�ปริญญาตรี�พาณิชยศาสตร�บัณฑิต�และบัญชีบัณฑิต�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

ประวัติการฝ�กอบรม

-�The�Role�of�Chairman�Program�(RCP�6/2001)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Director�Accreditation�Program�(DAP�4/2003)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Director�Certification�Program�(DCP�55/2005)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Audit�Committee�Program�(ACP�22/2008)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Monitoring�the�Internal�Audit�(MIA)�2008�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Monitoring�the�System�of�Internal�Control�And�Risk�Management�(MIR)�2009�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ�5�ป�ย�อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

2546�–�ป�จจุบัน กรรมการอิสระ�และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท�กุลธรเคอร�บี้�จ�ากัด�(มหาชน)

2542�–�ป�จจุบัน กรรมการอิสระ�และกรรมการตรวจสอบ บริษัท�ซีพี�ออลล��จ�ากัด�(มหาชน)

2542�–�ป�จจุบัน กรรมการอิสระ�และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท�เท็กซ�ไทล�เพรสทีจ�จ�ากัด�(มหาชน)

2536�–�ป�จจุบัน กรรมการอิสระ�และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท�ลานนารีซอร�สเซส�จ�ากัด�(มหาชน)

กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน -�ไม�มี�-

เป็นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท -�ไม�มี�-�
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รายงานประจ�าปี�2562 ��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

รศ.นเรศร์�เกษะประกร (อายุ�61�ปี)
กรรมการอิสระ�/�กรรมการตรวจสอบ

เป็นกรรมการตั้งแต�วันท่ี�: 23�เมษายน�2550

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท�(%)�: -�ไม�มี�-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร�: -�ไม�มี�-

การด�ารงต�าแหน�งใดๆ�ในกิจการหรือองค์กรอื่นในป�ที่ผ�านมา
ท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยส�าคัญ�:�

-�ไม�มี�-

ประวัติการศึกษา

-�Master�of�Laws�(Securities�Regulation)�University�of�Georgia,�USA

-�ปริญญาตรี�คณะนิติศาสตร��มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

-�เนติบัณฑิตไทย�ส�านักอบรมศึกษากฎหมาย�แห�งเนติบัณฑิตยสภา

-�ผู�บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง�(บ.ย.ส.)

ประวัติการฝ�กอบรม

-�Director�Accreditation�Program�(DAP�52/2006)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Director�Certification�Program�(DCP�77/2006)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Audit�Committee�Program�(ACP�12/2006)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Understanding�the�Fundamental�of�Financial�Statements�(UFS�1/2006)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Finance�for�Non-Finance�Director�28/2006�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Monitoring�the�System�of�Internal�Control�and�Risk�Management�(MIR�5/2009)

� จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Chartered�Director�Class�(CDC�5/2009)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�The�Board’s�Role�on�Fraud�Prevention�and�Detection�1/2010�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ�5�ป�ย�อนหลัง

2560�–�ป�จจุบัน คณบดี�คณะนิติศาสตร� สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�

2552�–�ป�จจุบัน กรรมการตรวจสอบ หอการค�าไทย�และสภาหอการค�าแห�งประเทศไทย

2553�–�2562 กรรมการพิจารณาอุทธรณ��ค�าส่ังทางปกครอง ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

บริษัทจดทะเบียน

2555�–�2561 กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท�ไทยวาโก��จ�ากัด�(มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน -�ไม�มี�-

เป็นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท -�ไม�มี�-�
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บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

รศ.ดร.นิพนธ์�พัวพงศกร (อายุ�71�ปี)
กรรมการอิสระ�/�กรรมการตรวจสอบ�/�
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

เป็นกรรมการตั้งแต�วันท่ี�: 26�เมษายน�2559

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท�(%)�: -�ไม�มี�-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร�: -�ไม�มี�-

การด�ารงต�าแหน�งใดๆ�ในกิจการหรือองค์กรอื่นในป�ที่ผ�านมา
ท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยส�าคัญ�:�

-�ไม�มี�-

ประวัติการศึกษา

-�ปริญญาเอก�ด�านเศรษฐศาสตร��University�of�Hawaii,�USA

-�ปริญญาโท�(เศรษฐศาสตร��cum�laude)�Middle�Tennessee�State�University,�USA

-�ปริญญาตรี�(เกียรตินิยมดี)�คณะเศรษฐศาสตร��มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�

-�หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน�รุ�นท่ี�10�ศูนย�ส�งเสริมการพัฒนาความรู�ตลาดทุน�ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ประวัติการฝ�กอบรม

-�Director�Certification�Program�(DCP�14/2002)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ�5�ป�ย�อนหลัง

2557�–�ป�จจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข�าว

2557�–�ป�จจุบัน นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตร�แห�งประเทศไทย

2556�–�ป�จจุบัน Visiting�Professor Global�Business�Leaders�Program,
School�of�Management,�Kyoto�University

2556�–�ป�จจุบัน Board�of�Director Asian�Society�of�Agricultural�Economists

2553�–�ป�จจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย�ส�านักงานกฤษฎีกา

2553�–�ป�จจุบัน กรรมการ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห�งชาติ

2552�–�ป�จจุบัน กรรมการอ�านวยการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห�งประเทศไทย

2551�–�ป�จจุบัน กรรมการบริหาร สถาบันป๋วย�อ้ึงภากรณ�

2542�–�ป�จจุบัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยข�อมูลข�าวสารด�านเศรษฐกิจและ
การคลังของประเทศ

2556�–�2560 กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม�

บริษัทจดทะเบียน

2560�–�ป�จจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท�สหพัฒนาอินเตอร�โฮลดิ้ง�จ�ากัด�(มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน -�ไม�มี�-

เป็นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท -�ไม�มี�-
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รายงานประจ�าปี�2562 ��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

นายสุชาติ�ลายลักษณ์ศิริ�� (อายุ�54�ปี)
กรรมการบริหาร�/�กรรมการบริหารความเส��ยง�/�
รองกรรมการผู้จัดการ�/�ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจ�Apparel

เข�าด�ารงต�าแหน�งต้ังแต�วันที่��:� 10�พฤษภาคม�2550

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท�(%)�: 0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร�: -�ไม�มี�-

การด�ารงต�าแหน�งใดๆ�ในกิจการหรือองค์กรอื่นในป�ที่ผ�านมา
ท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยส�าคัญ�:�

-�ไม�มี�-

ประวัติการศึกษา

-�ปริญญาโท�บริหารธุรกิจ�มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-�ปริญญาตรี�คณะเศรษฐศาสตร��มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�

ประวัติการฝ�กอบรม

-�Director�Certification�Program�(DCP�154/2011)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ�5�ป�ย�อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน -�ไม�มี�-

กิจการอื่นที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน จ�านวน�3�แห�ง

เป็นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท -�ไม�มี�-
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บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

ดร.ม.ล.�ศิราภิรมย์�ธ�รประเสริฐ (อายุ�56�ปี)
กรรมการบริหาร�/�กรรมการบริหารความเส��ยง�/�
ผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและเทคโนโลย�สารสนเทศ

เข�าด�ารงต�าแหน�งต้ังแต�วันที่��:� 12�พฤษภาคม�2554

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท�(%)�: 0.02%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร�: -�ไม�มี�-

การด�ารงต�าแหน�งใดๆ�ในกิจการหรือองค์กรอื่นในป�ที่ผ�านมา
ท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยส�าคัญ�:�

-�ไม�มี�-

ประวัติการศึกษา

-�ปริญญาเอก�บริหารธุรกิจ�มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-�ปริญญาโท�สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน�สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�

-�ปริญญาตรี�คณะวิทยาศาสตร��วิชาเอกสถิติ�มหาวิทยาลัยขอนแก�น

ประวัติการฝ�กอบรม

-�Director�Certification�Program�(DCP�150/2011)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ�5�ป�ย�อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน -�ไม�มี�-

กิจการอื่นที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน จ�านวน�1�แห�ง

เป็นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท -�ไม�มี�-
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รายงานประจ�าปี�2562 ��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

นางสาวยุพาพร�เจ�ยรกุล (อายุ�60�ปี)
กรรมการบริหาร�/�กรรมการธรรมาภิบาล�/�
กรรมการบริหารความเส��ยง�/�
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญช�และการเงิน

เข�าด�ารงต�าแหน�งต้ังแต�วันที่��:� 1�พฤษภาคม�2558

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท�(%)�: 0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร�: -�ไม�มี�-

การด�ารงต�าแหน�งใดๆ�ในกิจการหรือองค์กรอื่นในป�ที่ผ�านมา
ท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยส�าคัญ�:�

-�ไม�มี�-

ประวัติการศึกษา

-�ปริญญาโท�บริหารธุรกิจ�มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-�ปริญญาตรี�สาขาการเงินการธนาคาร�มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-�ปริญญาตรี�สาขาบัญชี�มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการฝ�กอบรม

-�Director�Certification�Program�(DCP�150/2011)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

ประสบการณ์ท�างานในระยะ�5�ป�ย�อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน -�ไม�มี�-

กิจการอื่นที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน จ�านวน�3�แห�ง

เป็นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท จ�านวน�1�แห�ง

2544�–�ป�จจุบัน กรรมการ บริษัท�ไทยมอนสเตอร��จ�ากัด
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บริษัท�ธนูลักษณ์�จ�ำกัด�(มหำชน)��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

นายศุภโชค�สิริจันทรดิลก (อายุ�60�ปี)
เลขานุการบริษัท�/�นักลงทุนสัมพันธ์�/�
รองผู้จัดการส�วนการเงินและปฏิบัติการต�างประเทศ

เข�าด�ารงต�าแหน�งต้ังแต�วันที่��: 8�พฤษภาคม�2551

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท�(%)�: -�ไม�มี�-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร�: -�ไม�มี�-

การด�ารงต�าแหน�งใดๆ�ในกิจการหรือองค์กรอื่นในป�ที่ผ�านมา
ท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยส�าคัญ�:�

-�ไม�มี�-

ประวัติการศึกษา

-�ปริญญาโท�รัฐประศาสนศาสตร��สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�

-�ปริญญาตรี�บัญชีบัณฑิต�คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝ�กอบรม

-�Director�Accreditation�Program�(DAP�91/2011)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�Director�Certification�Program�(DCP�49/2004)�จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย�(IOD)

-�นักลงทุนสัมพันธ��2549

ประสบการณ์ท�างานในระยะ�5�ป�ย�อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน

2562�–�ป�จจุบัน กรรมการ บริษัท�ควอลลีเทค�จ�ากัด�(มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน จ�านวน�2�แห�ง

เป็นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท -�ไม�มี�-
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รายงานประจ�าปี�2562 ��

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

นางสาวสมจิต�สุขโข (อายุ�54�ปี)
ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญช��/�ผู้จัดการแผนกบัญช�และภาษ�อากร

เข�าด�ารงต�าแหน�งต้ังแต�วันที่��:� 11�พฤษภาคม�2561

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท�(%)�: -�ไม�มี�-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร�: -�ไม�มี�-

การด�ารงต�าแหน�งใดๆ�ในกิจการหรือองค์กรอื่นในป�ที่ผ�านมา
ท่ีมีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย�างมีนัยส�าคัญ�:�

-�ไม�มี�-

ประวัติการศึกษา

-�ปริญญาตรี�สาขาบัญชี�มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ�ประสานมิตร

ประวัติการฝ�กอบรม

� -�ไม�มี�-

ประสบการณ์ท�างานในระยะ�5�ป�ย�อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน -�ไม�มี�-

กิจการอ่ืนที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน จ�านวน�1�แห�ง

เป็นกิจการที่แข�งขันกับธุรกิจของบริษัท -�ไม�มี�-

user
Rectangle

user
Rectangle

user
Rectangle


