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ข้ อมูลกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่อ – สกุล
อายุ (ปี )
ตาแหน่งในบริษัท
วันที่เริ่มต้ นตาแหน่งกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม
62 ปี
กรรมการ
11 กุมภาพันธ์ 2534
27 ปี 2 เดือน
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
10.17% ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2545 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เอ็นพี พรอพเพอร์ ตี ้ จากัด
2534 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
สัดส่วนการเข้ าร่วมประชุมใน
- คณะกรรมการบริษัท
รอบปี 2560
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
- การถูกพิพากษาว่ามีการกระทาผิดทางอาญา หรื ออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้ อง
คดีอาญา
- การถูกพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
- การเป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทและห้ างหุ้นส่วนที่ถกู พิพากษาให้
เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

-ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี7/7 ครัง้
1/1 ครัง้
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ข้ อมูลกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษัท
ชื่อ – สกุล
อายุ (ปี )
ตาแหน่งในบริษัท
วันที่เริ่มต้ นตาแหน่งกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวรัชนีวรรณ รวิรัช
70 ปี
กรรมการ
24 ตุลาคม 2550
10 ปี 5 เดือน
- รัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาบริ หารรัฐกิจ (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
1.70% ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว
-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2551 – ปั จจุบนั
วิทยากรอิสระ

โรงเรี ยนธุรกิจขนส่งและการค้ าระหว่างประเทศ
ฯลฯ
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ควอลลีเทค จากัด (มหาชน)
2545 – ปั จจุบนั
ผู้อานวยการ
สถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร
2544 – 2559
อาจารย์พิเศษ
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/
- กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีผู้บริหารในบริษัทอื่น
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี- กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
-ไม่มีผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
สัดส่วนการเข้ าร่วมประชุมใน
- คณะกรรมการบริษัท
7/7 ครัง้
รอบปี 2560
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1 ครัง้
- คณะกรรมการบริหาร
11/11 ครัง้
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
1/1 ครัง้
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ
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ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
- การถูกพิพากษาว่ามีการกระทาผิดทางอาญา หรื ออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้ อง
คดีอาญา
- การถูกพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
- การเป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทและห้ างหุ้นส่วนที่ถกู พิพากษาให้
เป็ นบุคคลล้ มละลาย หรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

