สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4

ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อรั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการใหม่
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ได้ รับการเสนอ
สัญชาติ
อายุ
ที่อยู่ปัจจุบัน

นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ
กรรมการอิสระ
ไทย
49 ปี
22 ซอยเลี่ ย งเมื อ ง 2 ถนนเลี่ ย งเมื อ ง-นนทบุรี ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมื อ งนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี
 พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยรามคาแหง ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
(นักบริ หาร รุ่ นที่ 5)
 พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า พระนครเหนือ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิต
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 148/2561
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

การฝึ กอบรมหลักสูตรกรรมการ
การฝึ กอบรมหลักสูตรอื่น ๆ



21 พ.ค.-18 ธ.ค.2563



29 มิ.ย.2562-10 มี.ค.2563





30 มี.ค.-17 ส.ค. 2561
ก.พ.-มิ.ย. พ.ศ. 2560
ต.ค. 2557 - ม.ค. 2558





มิ.ย.-ก.ย. พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551


ประวัตกิ ารทางาน (ย้ อนหลัง 5 ปี ) 



พ.ศ. 2549
14 มี.ค.2562- 2563
27 พ.ย. 2561
20 พ.ย.2561 - 1 ก.พ.2563

 ก.ค.2560 -16 ต.ค.2561
 1 ม.ค.2559 - ปัจจุบนั
 พ.ศ. 2559 - มิ.ย.2560
 1มี.ค 2559 - 31 ก.ค 2561
 พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั
 มี.ค. 2557 - 16 ต.ค.2561

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

การพัฒนาการเมืองและการเลือกตังระดั
้ บสูง
รุ่ นที่ 11 (พตส.11)
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสาหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 23 (ปปร.23)
ผู้บริ หารระดับสูงด้ านการบริ หารเมือง (ผู้นาเมือง รุ่ นที่3)
นักบริ หารการงบประมาณ ระดับสูง(นงส รุ่ นที่4)
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อม
สาหรับนักบริ หารระดับสูง(ปธส รุ่ นที่2)
วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส รุ่ นที่4)
ผู้เชี่ยวชาญประนอมข้ อพิพาทแรงงานประจาศาลแรงงานกลาง
พัฒนาความสัมพันธ์ผ้ บู ริ หาร กองทัพอากาศ
(พสบ.ทอรุ่ นที่ 3)
สถาบันจิตรวิทยาความมัน่ คง (สจว รุ่ นที่ 99)
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท คิงส์ อีสปอร์ ต จากัด
ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดชัยนาท
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เลขาธิการ หอการค้ าไทย-จีน
(ท่านวิชยั มงคลชัยชวาล)
กรรมการบริ หาร บริ ษัท ชโย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษัท ชโย กรุ๊ ป จากัด
ผู้จดั การแผนกขายอุปกรณ์เครื่ องกลและไฟ้า
บริ ษัท ยูเอชเอ็ม จากัด
นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกอศรี เจริ ญ
กรรมการบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์ ชโย จากัด
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ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อรั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการใหม่
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ได้ รับการเสนอ
สัญชาติ
อายุ

นายธกฤษณ์ จรัสธนกิจ
กรรมการอิสระ
ไทย
49 ปี
ประสบการณ์ ทางาน:ด้ านหน่ วยงานภาครัฐ
พ.ศ.2563 – ปัจจุบนั ผู้ชานาญการประจาคณะกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริ โภค
สภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ.2562
เลขานุการประจาคณะกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริ โภค
สภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ.2556
ที่ปรึกษาประจาคณะกรรมาธิการ การเงินการคลังการธนาคาร
และสถาบันการเงินสภาผู้แทนราษฎร

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผล
ประโยชน์ ต่อบริษัท
ความสัมพันธ์ กับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /
รายย่ อยของบริษัท
ความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้
เสียกับบริษัท/บริษัทย่ อย
หรือนิตบิ ุคคลอื่นที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบัน
การถือครองหลักทรัพย์ ของ
บริษัท/การถือหุ้นของบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563




-

ไม่มี 1 ม.ค.2559 - ปัจจุบนั ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ จากัด
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกอศรี เจริ ญ
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบนั กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท โรงเลื่อยจักร์ ฮะเชียงหลี จากัด
ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -
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ข้ อมูลของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการใหม่
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งที่ได้ รับการเสนอ
สัญชาติ
อายุ
ที่อยู่ปัจจุบัน
คุณวุฒทิ างการศึกษา

นายทานันท์รัชช์ กิจศรี โอภาค
กรรมการบริ ษัท
ไทย
27 ปี
23 ถนนสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร
 พ.ศ. 2562- 2563 ปริ ญญาโท University College of London, ประเทศอังกฤษ
 พ.ศ. 2558

การฝึ กอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประวัตกิ ารทางาน (ย้ อนหลัง 5 ปี )

วิชา Investment and Portfolio Theory I,
Financial Statement Analysis and Political Economy
 พ.ศ. 2555 - 2559 ปริ ญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (EBA)
เกียรตินิยมอันดับหนึง่ (เชี่ยวชาญด้ านการเงิน)
(-)
พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษัท บริ ษัท เอนี่เพย์ จากัด (บริ ษทั ร่ วม)
มิ.ย. 2559 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษัท บริ ษัท นาสว่าง จากัด

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท
ความสัมพันธ์ กับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /รายย่ อยของบริษัท

- ไม่มี พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั
มิ.ย. 2559 - ปัจจุบนั
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้ เสียกับ
บริษัท/บริษัทย่ อยหรือนิตบิ ุคคลอื่น
ที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
การถือครองหลักทรัพย์ ของ
บริษัท/การถือหุ้นของบริษัท
สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

คณะ The School of Management หลักสูตร MSc. Finance
University of Amsterdam, ประเทศเนเธอร์ แลนด์
เข้ าร่ วมโครงการนักเรี ยนแลกเปลี่ยน คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ (EBA Exchange Program)

กรรมการบริ ษัท บริ ษัท เอนี่เพย์ จากัด (บริ ษทั ร่ วม)
กรรมการบริ ษัท บริ ษัท นาสว่าง จากัด

- ไม่มี -

460,400,000 หุ้น (21.004%) ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

- ไม่มี -
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