สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
ตาแหน่งปั จจุบนั
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
การถือหุน้ ในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดารงตาแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
การดารงตาแหน่งในบริษัททีอ่ าจทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผล ประโยชน์หรือมีสภาพ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ประสบการณ์การทางานในองค์กรอืน่ ๆ
(ย้อนหลัง 5 ปี )
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

นายโชคชัย อิทธิวิบลู ย์
49 ปี
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง/
กรรมการตรวจสอบ
ไทย
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5340
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 263/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3 ปี
27 เมษายน 2561
- ไม่มี - ไม่มี 2 บริษัท
2560 - ปั จจุบนั
2542 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษัท แอคชิฟ ซอฟต์แวร์ จากัด
บริษัท เอบีเอ แอลไลแอนซ์ จากัด

- ไม่มี -

- ไม่มี 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท แอคชิฟ ซอฟต์แวร์ จากัด2542 ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท เอบีเอ แอลไลแอนซ์ จากัด
2548 - มิถนุ ายน 2562 กรรมการ
บริษัท อินดิโก้ คอร์ปอเรชั่น จากัด
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครัง้
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครัง้
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 4/4 ครัง้
4. การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 1/1 ครัง้
ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัตติ ้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้กระทาโดยทุจริต

คุณสมบัตอิ ื่น ๆ

ไม่เคยเป็ นพนักงานหรือหุน้ ส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริ ษัทใช้บริการอยู่ในช่วง
2 ปี ที่ผา่ นมา

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
ตาแหน่งปั จจุบนั
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ
การถือหุน้ ในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ)
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
การดารงตาแหน่งในกิจการอืน่
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดารงตาแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/
แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
การดารงตาแหน่งในบริษัททีอ่ าจทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือสภาพ
แข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
ประสบการณ์การทางานในองค์กร
อื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี )
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
คุณสมบัตติ ้องห้าม
คุณสมบัตอิ ื่น ๆ

นางสาววรษา สวาทยานนท์
49 ปี
กรรมการ
ไทย
ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผูท้ าบัญชีประจาปี เก็บชั่วโมง CPD ตามกฎหมายกาหนด สภาวิชาชีพบัญชี
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุน่ ที่ 180/2021
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
6 เดือน
16 ตุลาคม 2563
11,794,600 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.28)
- ไม่มี -ไม่มี -ไม่มี -

- ไม่มี 2561 – 2562 ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบัญชีและการตลาด บริษัท ฟลอร์เอฟเวอร์ จากัด
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2 ครัง้
ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษัท
ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญา ในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้กระทาโดยทุจริต
ไม่เคยเป็ นพนักงานหรือหุน้ ส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยูใ่ นช่วง
2 ปี ที่ผา่ นมา

