บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 1

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา
/ประวัติอบรม

1. นำยมีชยั วีระไวทยะ
ประธำนคณะกรรมกำร
บริษัท/ ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ
(22 มีนำคม 2559)
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- สมัครเข้ ำรับกำรอบรม
หลักสูตร DAP รุ่นที่
129/2016 จำกสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย
- ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำกำรพัฒนำชุมชน
(2551) มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม
- ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำพำณิชยศำสตร์ และ
กำรตลำด (2550)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำเศรษฐศำสตร์ กำร
พัฒนำ (2545) สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์
(NIDA)
- Fellow of the Trinity
College Faculty (2542)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1
(ร้ อยละ)
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทาง
ประสบการณ์ ทางาน
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท
ผู้บริ หาร
-ไม่มี2559 –
ประธำน
บริษัท ไทยนิปปอนรับ
ปั จจุบนั
คณะกรรมกำร เบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด
บริษัท/ ประธำน (มหำชน)
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ
2556 –
ประธำน
บริษัท เมก้ ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์
ปั จจุบนั
กรรมกำร/
จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรอิสระ
2556 –
กรรมกำร
บริษัท สังคมเสมอภำค
ปั จจุบนั
จำกัด
2552 –
ปั จจุบนั
2551 –
ปั จจุบนั

ประธำนมูลนิธิ

มูลนิธิมีชยั วีระไวทยะ

กรรมกำร

2551 –
ปั จจุบนั
2544 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร

บริษัท ธุรกิจเพื่อพัฒนำ
กำรศึกษำและชนบท
จำกัด
บริษัท วตท. เพื่อสังคม
จำกัด
บริษัท บำงจำกกรีนเนท
จำกัด

กรรมกำร

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
ถุงยำงอนำมัยและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภำพ
และผลิตภัณฑ์ยำ
ธุรกิจจำหน่ำยสินค้ ำ
เกษตร และสินค้ ำ
พื ้นเมือง
องค์กรไม่แสวงหำผล
กำไร
ธุรกิจจำหน่ำยข้ ำวและ
สินค้ ำพื ้นเมือง
ธุรกิจขำยสินค้ ำ
ธุรกิจขำยปลีกน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง กำรขำยปลีก
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 2

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา
/ประวัติอบรม

-

-

-

-

-

มหำวิทยำลัยเมลเบิร์น
ประเทศออสเตรเลีย
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำกำรพัฒนำชุมชน
(2540)
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
Fellow of the
Australasian Faculty
(2538) Public Health
Medicine of the Royal
Australasian College of
Physicians
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำกฎหมำย (2536)
มหำวิทยำลัยเมลเบิร์น
ประเทศออสเตรเลีย
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำประชำกรและกำร
พัฒนำ (2535) สถำบัน
บัณฑิต
พัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA)
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำวิทยำศำสตร์ ใน

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

2543 –
ปั จจุบนั
2553 –
2558

ตาแหน่ ง

กรรมกำร
กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

สินค้ ำอุปโภค บริโภค
(ปั๊ มน ้ำมัน)
บริษัท อ่ำวหูกวำงพัฒนำ ธุรกิจโรงแรม
จำกัด
ร้ ำนอำหำร
บริษัท ซิงเกิ ้ล พอยท์ เอ็น ธุรกิจด้ ำนพลังงำน
เนอยี่ แอนด์ เอ็นไวรอน ทดแทนโดยรับจ้ ำง
เมนท์ จำกัด
บริหำรและนำเข้ ำ
เทคโนโลยีเพื่อกำรแปร
รูปขยะพลำสติกเป็ น
น ้ำมัน

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 3

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา
/ประวัติอบรม

-

-

-

-

2. นำยสุรพล
ดำรำรัตนโรจน์
กรรมกำร
(29 กันยำยน 2536)

55

-

กำรศึกษำสุขภำพ (2534)
มหำวิทยำลัย
ศรีนครินวิโรฒประสำนมิตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำแพทยศำสตร์ (2532)
Monash University
ประเทศออสเตรเลีย
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำวิทยำศำสตร์ ข้อมูล
(2532) มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำสังคมศำสตร์ (2526)
มหำวิทยำลัยมหิด
ปริญญำตรี สำขำ
พำณิชยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเมลเบิร์น
ประเทศออสเตรเลีย
อบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่
124/2016 จำกสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1
(ร้ อยละ)

12.0

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

- น้ องของนำยโกมล 2536 –
ดำรำรัตนโรจน์
ปั จจุบนั
- น้ องของนำยอมร
ดำรำรัตนโรจน์
2558 –
ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด
(มหำชน)
กรรมกำรบริหำร/ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท
กรรมกำร
ภูเก็ต จำกัด

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
ถุงยำงอนำมัยและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ธุรกิจค้ ำ
อสังหำริมทรัพย์ทกุ ชนิด

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 4

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา
/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1
(ร้ อยละ)

- ปริญญำตรี สำขำรัฐศำสตร์
(2551) มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
- น้ องของนำย
สมศักดิ์ ดำรำ
รัตนโรจน์
- พี่ของนำงสำว
ศิรินนั ท์ ดำรำ
รัตนโรจน์

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2557 –
ปั จจุบนั
2556 –
ปั จจุบนั
2554 –
ปั จจุบนั

2553 –
ปั จจุบนั
2546 –
ปั จจุบนั
2536 –
ปั จจุบนั
3. นำยศรำยุทธ
เรืองสุวรรณ
กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
(22 มีนำคม 2559)

33

- สมัครเข้ ำรับกำรอบรม
หลักสูตร DAP รุ่นที่
129/2016 จำกสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย
- ปริญญำเอก สำขำกำร
บัญชี (กำลังศึกษำ)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2559 –
ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

กรรมกำรบริหำร/
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำร/
กรรมกำร
กรรมกำร

บริษัท เซำท์เทิร์น สตำร์
โฮเทล จำกัด
บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์
มิลล์ จำกัด
บริษัท สินสำคร เอสเตท
จำกัด

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจโรงแรม ภัตตำคำร
บำร์ ไนท์คลับ
ธุรกิจผลิตกระดำษ
หนังสือพิมพ์
ธุรกิจให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์และ
ให้ บริกำร
สำธำรณูปโภค
กรรมกำรผู้จดั กำร บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ ธุรกิจนำเข้ ำและ
จำกัด
จำหน่ำยกระดำษทุก
ชนิด
กรรมกำร
บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ธุรกิจซื ้อขำย จัดสรร
จำกัด
และให้ เช่ำทีด่ ิน อำคำร
หรือสิ่งปลูกสร้ ำง
กรรมกำรบริหำร/ บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ ้ง ธุรกิจให้ เช่ำ
กรรมกำร
กรุ๊พ จำกัด
สังหำริมทรัพย์และ
อสังหำริมทรัพย์
กรรมกำร/
บริษัท ไทยนิปปอนรับ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
กรรมกำรอิสระ/ เบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด
ถุงยำงอนำมัยและ
กรรมกำร
(มหำชน)
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำ
และกำหนด
ค่ำตอบแทน
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 5

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา
/ประวัติอบรม

-

-

-

4. นำยสุวิทย์
อรุณำนนท์ชยั
กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
(22 มีนำคม 2559)

67

-

-

University of Exeter
ประเทศอังกฤษ
Master of Research
(Merit) กำรเงิน (2556)
Case Business School,
City University London
ประเทศอังกฤษ
บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
สำขำกำรเงินและธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ (2552)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
บัญชีบณ
ั ฑิต สำขำกำร
บัญชี (2548)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
Building Better Board
Through Effective
Independent Director
(Director Forum 2/2015)
(2558) จำกสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
Successful Formulation
and Execution of
Strategy (SFE) (2558)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1
(ร้ อยละ)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2553 –
ปั จจุบนั

อำจำรย์

คณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์

กำรศึกษำ

2559 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร/
กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำร
ตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำ
และกำหนด
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำร
ตรวจสอบ/

บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด
(มหำชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
ถุงยำงอนำมัยและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด
(มหำชน)

ธุรกิจให้ คำปรึกษำและ
จัดหำอุปกรณ์
ซอฟต์แวร์

2557 –
ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 6

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา
/ประวัติอบรม

-

-

-

-

-

จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
Advance Audit
Committee Program
(AACP) (2557) จำก
สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
Role of the
Compensation
Committee (RCC) (2557)
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
Quality Financial
Reporting (2549) จำก
สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
Audit Committee
Program (ACP) (2548)
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
Director Diploma
Examination (Follow
Member) (2545) จำก

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

2555 –
ปั จจุบนั
2553 –
ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

ประธำนกรรมกำร
สรรหำและ
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
กรรมกำร
บริษัท พรีเวย์พำส
(ประเทศไทย) จำกัด
กรรมกำรอิสระ/ บริษัท รำชธำนีลิสซิ่ง
กรรมกำร
จำกัด (มหำชน)
ตรวจสอบ/
ประธำนกรรมกำร
สรรหำและ
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจให้ บริกำรรับจอง
ห้ องพักโรงแรม
ธุรกิจให้ บริกำรสินเชื่อ
เช่ำซื ้อและสินเชื่อลิสซิ่ง

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 7

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา
/ประวัติอบรม

-

-

-

5. นำยอมร
ดำรำรัตนโรจน์
รองประธำนกรรมกำร
บริษัท/ ประธำน
คณะกรรมกำรบริหำร/
ประธำนคณะกรรมกำรสรร
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-

-

สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
DCP รุ่นที่ 14/2002 (2545)
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
Program for
Management
Development,
Management (2528)
Harvard Business
School ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
Bachelor of Art,
Economics (2516)
Louisiana Tech
University ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
อบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่
123/2016 จำกสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย
ปริญญำตรี สำขำ
บริหำรธุรกิจ (2522)
University of Montevallo,

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1
(ร้ อยละ)

28.6

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

- น้ องของนำยโกมล 2536 –
ดำรำรัตนโรจน์
ปั จจุบนั
- พี่ของนำยสมศักดิ์
ดำรำรัตนโรจน์
- พี่ของนำยสุรพล
ดำรำรัตนโรจน์

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

รองประธำน
บริษัท ไทยนิปปอนรับ
กรรมกำรบริษัท/ เบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด
ประธำน
(มหำชน)
คณะกรรมกำร
บริหำร/ ประธำน
คณะกรรมกำร
สรรหำและ

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
ถุงยำงอนำมัยและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 8

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

หำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
(29 กันยำยน 2536)

6. นำยสมศักดิ์
ดำรำรัตนโรจน์
กรรมกำร
(29 กันยำยน 2536)

คุณวุฒิการศึกษา
/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1
(ร้ อยละ)

Alabama ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
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- อบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่
124/2016 จำกสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย

15.0

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ผู้บริ หาร
- พี่ของนำงสำว
กำหนด
ศิรินนั ท์ ดำรำ
ค่ำตอบแทน
รัตนโรจน์
2559 –
กรรมกำร
ปั จจุบนั

- น้ องของนำยโกมล
ดำรำรัตนโรจน์
- น้ องของนำยอมร
ดำรำรัตนโรจน์
- พี่ของนำยสุรพล
ดำรำรัตนโรจน์

ประสบการณ์ ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

THK Investment
Company Limited

2558 –
ปั จจุบนั
2557 –
ปั จจุบนั
2553 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร

2536 –
ปั จจุบนั

กรรมกำรบริหำร/ บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ ้ง
กรรมกำร
กรุ๊พ จำกัด

2536 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร

2558 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร

บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท
ภูเก็ต จำกัด
บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์
มิลล์ จำกัด
บริษัท ซี.เอ.เอส. สตำร์
เอนเนอจี จำกัด

บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด
(มหำชน)
ประธำน
บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท
กรรมกำรบริหำร/ ภูเก็ต จำกัด
กรรมกำร

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจที่มีรำยได้ จำกกำร
ถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็ น
หลัก (Holding
company)
ธุรกิจค้ ำ
อสังหำริมทรัพย์ทกุ ชนิด
ธุรกิจผลิตกระดำษ
หนังสือพิมพ์
ธุรกิจสถำนีให้ บริกำร
น ้ำมันเชื ้อเพลิง ขำย
น ้ำมันเชื ้อเพลิง
ธุรกิจให้ เช่ำ
สังหำริมทรัพย์และ
อสังหำริมทรัพย์
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
ถุงยำงอนำมัยและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ธุรกิจค้ ำ
อสังหำริมทรัพย์ทกุ ชนิด

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 9

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา
/ประวัติอบรม
- ปริ ญญำดุษฎีกิตติมศักดิ์
วปอ. 56 (2557) วิทยำลัย
ป้องกันรำชอำณำจักร
- ปริญญำตรี สำขำรัฐศำสตร์
(ภำคพิเศษ) (2555)
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- ปริ ญญำบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สำขำเทคโนโลยี
สื่อสำรมวลชน (2552)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญญบุรี

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ช่ วงเวลา
ผู้บริ หาร
- พี่ของนำงสำว
2557 –
ศิรินนั ท์ ดำรำ
ปั จจุบนั
รัตนโรจน์
2554 –
ปั จจุบนั

2554 –
ปั จจุบนั

2553 –
ปั จจุบนั
2548 –
ปั จจุบนั
2548 –
ปั จจุบนั
2548 –
ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทางาน
ตาแหน่ ง
ประธำน
กรรมกำรบริหำร/
กรรมกำร
ประธำน
กรรมกำรบริหำร/
กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท
บริษัท เซำท์เทิร์น สตำร์
โฮเทล จำกัด

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม ภัตตำคำร
บำร์ ไนท์คลับ

บริษัท สินสำคร วอเตอร์
เวิร์ค จำกัด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
น ้ำประปำภำยในนิคม
อุตสำหกรรมทุก
ประเภท และให้ บริกำร
บำบัดน ้ำเสีย
ประธำน
บริษัท สินสำคร เอสเตท ธุรกิจให้ เช่ำ
กรรมกำรบริหำร/ จำกัด
อสังหำริมทรัพย์และ
กรรมกำร
ให้ บริกำร
สำธำรณูปโภค
ประธำน
บริษัท ซี.เอ.เอส. สตำร์ ธุรกิจสถำนีให้ บริกำร
กรรมกำรบริหำร/ เอนเนอจี จำกัด
น ้ำมันเชื ้อเพลิง ขำย
กรรมกำร
น ้ำมันเชื ้อเพลิง
กรรมกำรบริหำร/ บริษัท สตำร์ ไวร์ คอมบ์ ธุรกิจผลิต ขำยปลีก
กรรมกำร
จำกัด
ขำยส่ง ห่วงโลหะและ
ห่วงพลำสติก
กรรมกำร
บริษัท แอ็ดวำนซ์ โรล
ธุรกิจผลิตลูกกลิ ้งยำง
เลอร์ จำกัด
อุตสำหกรรมกำรพิมพ์
และอุตสำหกรรมอื่น
ประธำน
บริษัท สินสำคร แฟซิลติ ี ้ส์ ธุรกิจบริหำรจัดกำร
กรรมกำรบริหำร/ เซอร์ วิส จำกัด
ควบคุมดูแล
กรรมกำร
สำธำรณูปโภค
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 10

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา
/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

2545 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร

บริษัท โอจิ เลเบล
(ไทยแลนด์) จำกัด

2544 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร

บริษัท บลิสเวิร์ก จำกัด

2543 –
ปั จจุบนั
2543 –
ปั จจุบนั
2540 –
ปั จจุบนั

กรรมกำรบริหำร/ บริษัท สตำร์ อำร์ เอฟไอดี
กรรมกำร
จำกัด
กรรมกำร
บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม
(ไทย) จำกัด
ประธำน
บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท
กรรมกำรบริหำร จำกัด

2538 –
ปั จจุบนั

กรรมกำรบริหำร/ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์
กรรมกำร
จำกัด

2538 –
ปั จจุบนั

กรรมกำรบริหำร/ บริษัท ซี.เอ.เอส. อิ ้งค์
กรรมกำร
แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

2535 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร

บริษัท เอส เอ็ม กรำฟฟิ ค
เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
กระดำษสติ๊กเกอร์ และ
กระดำษซิลิโคน
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
เคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้ ใน
อุตสำหกรรมกำรพิมพ์
และกระดำษ
ธุรกิจผลิตป้ำย
อิเล็คทรอนิคส์ (RFID)
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ำย
เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์
ธุรกิจซื ้อขำย จัดสรร
และให้ เช่ำทีด่ ิน อำคำร
หรือสิ่งปลูกสร้ ำง
ธุรกิจนำเข้ ำและ
จำหน่ำยกระดำษทุก
ชนิด
ธุรกิจจำหน่ำย
เครื่องพิมพ์และอะไหล่
พิมพ์ทกุ ชนิด
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ำย
เครื่องพิมพ์ มิตชูบิชิ
ออฟเซ็ทและอะไหล่

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 11

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา
/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2540 –
ปั จจุบนั

7. นำงสำวศิรินนั ท์
ดำรำรัตนโรจน์
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
(29 กันยำยน 2536)

53

- อบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่
123/2016 จำกสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย
- ปริญญำตรี สำขำบัญชี
(2528) มหำวิทยำลัย
กรุงเทพ

28.5

-

-

2528 –
2539
น้ องของนำยโกมล 2536 –
ดำรำรัตนโรจน์
ปั จจุบนั
น้ องของนำยอมร
ดำรำรัตนโรจน์
2559 –
น้ องของนำย
ปั จจุบนั
สมศักดิ์ ดำรำ
รัตนโรจน์
น้ องของนำย
2558 –
สุรพล ดำรำ
ปั จจุบนั
รัตนโรจน์
2558 –
ปั จจุบนั
2557 –
ปั จจุบนั
2556 –
ปั จจุบนั
2554 –
ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
ประธำน
กรรมกำรบริหำร

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ ้ง ธุรกิจให้ เช่ำ
กรุ๊พ จำกัด
สังหำริมทรัพย์และ
อสังหำริมทรัพย์

กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร/
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำร

กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำร
ประธำน
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำร

บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด
(มหำชน)
THK Investment
Company Limited

ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
ถุงยำงอนำมัยและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ธุรกิจที่มีรำยได้ จำกกำร
ถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็ น
หลัก (Holding
company)
บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ธุรกิจค้ ำ
ภูเก็ต จำกัด
อสังหำริมทรัพย์ทกุ ชนิด
บริษัท สยำม ทรี ดีเวล ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
ลอปเม้ นต์ จำกัด
ชิ ้นไม้ สบั ยูคำลิปตัส ปุ๋ย
หมัก
บริษัท เซำท์เทิร์น สตำร์ ธุรกิจโรงแรม ภัตตำคำร
โฮเทล จำกัด
บำร์ ไนท์คลับ
บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ ธุรกิจผลิตกระดำษ
มิลล์ จำกัด
หนังสือพิมพ์
บริษัท สินสำคร เอสเตท ธุรกิจให้ เช่ำ
จำกัด
อสังหำริมทรัพย์และ

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 12

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา
/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

2548 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร

บริษัท สตำร์ ไวร์ คอมบ์
จำกัด

2546 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร

บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท
จำกัด

2543 –
ปั จจุบนั
2538 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร

บริษัท สตำร์ อำร์ เอฟไอดี
จำกัด
บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์
จำกัด

2538 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร

2532 –
ปั จจุบนั
2528 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร

2542 –
2559

กรรมกำร

กรรมกำร

บริษัท ซี.เอ.เอส. อิ ้งค์
แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

บริษัท เวิลด์ แฟกซ์
เปเปอร์ จำกัด
กรรมกำรผู้จดั กำร บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ ้ง
กรุ๊พ จำกัด
บริษัท เจริญอักษร เทรด
ดิ ้ง จำกัด

ประเภทธุรกิจ
ให้ บริกำร
สำธำรณูปโภค
ธุรกิจผลิต ขำยปลีก
ขำยส่ง ห่วงโลหะและ
ห่วงพลำสติก
ธุรกิจซื ้อขำย จัดสรร
และให้ เช่ำทีด่ ิน อำคำร
หรือสิ่งปลูกสร้ ำง
ธุรกิจผลิตป้ำย
อิเล็คทรอนิคส์ (RFID)
ธุรกิจธุรกิจนำเข้ ำและ
จำหน่ำยกระดำษทุก
ชนิด
ธุรกิจจำหน่ำย
เครื่องพิมพ์และอะไหล่
พิมพ์ทกุ ชนิด
ธุรกิจจำหน่ำยกระดำษ
ทุกชนิด
ธุรกิจให้ เช่ำ
สังหำริมทรัพย์และ
อสังหำริมทรัพย์
ธุรกิจขำยปลีก ขำยส่ง
กระดำษและอุปกรณ์
กำรพิมพ์
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 13

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา
/ประวัติอบรม

8. นำยศิลป์ชัย รักษำพล
กรรมกำร
(22 มีนำคม 2559)

66

- สมัครเข้ ำรับกำรอบรม
หลักสูตร DAP รุ่นที่
129/2016 จำกสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย
- ประกำศนียบัตรชันสู
้ ง
สำขำสอบบัญชี (2519)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำตรี สำขำบัญชี
ทัว่ ไป (2517) มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ ำไทย
- สมัครเข้ ำรับกำรอบรม
หลักสูตร DAP รุ่นที่
129/2016 จำกสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย
- ปริญญำตรี สำขำกำรตลำด
(2515) University of
Montevallo, Alabama
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

9. นำยโกมล
ดำรำรัตนโรจน์
กรรมกำร
(22 มีนำคม 2559)

66

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1
(ร้ อยละ)
-ไม่มี-

1.1

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ผู้บริ หาร
-ไม่มี2559 –
กรรมกำร
ปั จจุบนั

- พี่ของนำยอมร
ดำรำรัตนโรจน์
- พีข่ องนำยสมศักดิ์
ดำรำรัตนโรจน์
- พีข่ องนำยสุรพล
ดำรำรัตนโรจน์
- พี่ของนำงสำว
ศิรินนั ท์ ดำรำ
รัตนโรจน์

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด
(มหำชน)
บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์
มิลล์ จำกัด
บริษัท วีมำ่ (ไทยแลนด์)
จำกัด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
ถุงยำงอนำมัยและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ธุรกิจผลิตกระดำษ
หนังสือพิมพ์
ธุรกิจขำยส่ง ขำยปลีก
อุปกรณ์ดบั เพลิง

บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด
(มหำชน)
กรรมกำร/
บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท
กรรมกำรบริหำร ภูเก็ต จำกัด
ประธำน
บริษัท สยำม ทรี ดีเวลล
กรรมกำรบริหำร/ อปเม้ นต์ จำกัด
กรรมกำร
กรรมกำร/
บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์
กรรมกำรบริหำร มิลล์ จำกัด
กรรมกำร/
Star System
กรรมกำรบริหำร International Limited

ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
ถุงยำงอนำมัยและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ธุรกิจค้ ำ
อสังหำริมทรัพย์ทกุ ชนิด
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
ชิ ้นไม้ สบั ยูคำลิปตัส ปุ๋ย
หมัก
ธุรกิจผลิตกระดำษ
หนังสือพิมพ์
ธุรกิจผลิตป้ำย
อิเล็คทรอนิคส์ (RFID)
และบริกำรที่เกี่ยวข้ อง

2556 –
ปั จจุบนั
2540 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร

2559 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร

2558 –
ปั จจุบนั
2558 –
ปั จจุบนั
2556 –
ปั จจุบนั
2556 –
ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทางาน

กรรมกำร

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 14

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา
/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2554 –
ปั จจุบนั

2548 –
ปั จจุบนั
2543 –
ปั จจุบนั
2536 –
ปั จจุบนั
2520 –
ปั จจุบนั

10. นำยสุวฒ
ั น์
สุขลำภวณิชย์
กรรมกำรบริหำร/
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและ
กำรเงิน/ เลขำนุกำรบริษัท

51

- ปริญญำตรี สำขำบัญชี
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2534 –
2546
2559 –
ปั จจุบนั
2557 –
2558

ตาแหน่ ง
กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สินสำคร วอเตอร์
เวิร์ค จำกัด

ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
น ้ำประปำภำยในนิคม
อุตสำหกรรมทุก
ประเภท และให้ บริกำร
บำบัดน ้ำเสีย
กรรมกำร
บริษัท สตำร์ ไวร์ คอมบ์ ธุรกิจผลิต ขำยปลีก
จำกัด
ขำยส่ง ห่วงโลหะและ
ห่วงพลำสติก
ประธำน
บริษัท สตำร์ อำร์ เอฟไอดี ธุรกิจผลิตป้ำย
กรรมกำรบริหำร/ จำกัด
อิเล็คทรอนิคส์ (RFID)
กรรมกำร
กรรมกำร
บริษัท ดำรำรัตน์ คอน
ธุรกิจพัฒนำ
สตรัคชัน่ จำกัด
อสังหำริมทรัพย์เพื่อ
ขำย
กรรมกำรผู้จดั กำร บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ ธุรกิจนำเข้ ำและ
จำกัด
จำหน่ำยกระดำษทุก
ชนิด
กรรมกำร
บริษัท 1991 เรียลเอสเตท ธุรกิจซื ้อขำยที่ดิน
จำกัด
กรรมกำรบริหำร/ บริษัท ไทยนิปปอนรับ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย เบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด
ถุงยำงอนำมัยและ
บัญชีและกำรเงิน (มหำชน)
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
รองผู้จดั กำรทัว่ ไป บริษัท แอล แอล ไอ ที
ธุรกิจผลิตยำงรถยนต์
ฝ่ ำยกำรเงิน
(ประเทศไทย) จำกัด
และรถบรรทุก
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 15

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา
/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

(11 มกรำคม 2559)

11. นำยปฐมพงศ์
ชูพยัคฆ์กรรมกำรบริหำร/
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยปฎิบตั ิ
กำร
(14 มกรำคม 2540)

55

12. นำยทศพร
นิลกำแหง
กรรมกำรบริหำร/
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยเทคนิค
(9 พฤศจิกำยน 2545)

42

- ปริญญำโท สำขำ
บริหำรธุรกิจ (2555)
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
หลักสูตรระยะสัน้ (Mini
MBA) สำขำบริหำรธุรกิจ
(2547)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ปริญญำตรี สำขำรัฐศำสตร์
(2531) มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
- ปริญญำโท สำขำธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศ (2541)
Webster University
ประเทศเนเธอร์ แลนด์
- ปริญญำตรี สำขำ
บริหำรธุรกิจ (2539)
มหำวิทยำลัยมหิดล
(MUIC)

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2552 –
2556

ผู้จดั กำรฝ่ ำย
กำรเงิน

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท
บริษัท ดีสโตน จำกัด

ประเภทธุรกิจ

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2540 –
ปั จจุบนั

กรรมกำรบริหำร/ บริษัท ไทยนิปปอนรับ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย เบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด
ปฎิบตั ิกำร
(มหำชน)

ธุรกิจผลิตยำงรถยนต์
รถจักรยำนยนต์
จักรยำน และอื่นๆ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
ถุงยำงอนำมัยและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

-ไม่มี-

-ไม่มี-

2545 –
ปั จจุบนั

กรรมกำรบริหำร/ บริษัท ไทยนิปปอนรับ
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย เบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด
เทคนิค
(มหำชน)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
ถุงยำงอนำมัยและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 16

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา
/ประวัติอบรม

13. นำงเกศณี
วรรณเกษม
กรรมกำรบริหำร/
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรตลำด
(15 กุมภำพันธ์ 2541)
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14. นำงสำวศุภลักษณ์
อำจสำคร
ผู้บริหำร/ ผู้จดั กำรอำวุโส
แผนกบัญชี
(1 กันยำยน 2543)
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- The Boss, Strategic
Thinking and Execution
Course, MPI
Management &
Psychology Institute
- Advanced Retail
Management (ARM),
Retail Management, CP
All Public Company
Limited
- ปริญญำตรี สำขำรัฐศำสตร์
(2525) มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
- หลักสูตรตัวแทนออกของ
รุ่นที่ 66 (2553) ImportExport Training Institute
- หลักสูตรโครงกำรพัฒนำ
ผู้บริหำรทำงธุรกิจ รุ่นที่ 8
(2547)
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1
(ร้ อยละ)
-ไม่มี-

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ ทาง
ประสบการณ์ ทางาน
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท
ผู้บริ หาร
-ไม่มี2541 –
กรรมกำรบริหำร/ บริษัท ไทยนิปปอนรับ
ปั จจุบนั
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย เบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด
กำรตลำด
(มหำชน)
ปั จจุบนั
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริษัท เคแอนด์เอส เมดิ
ฝ่ ำยกำรตลำด
คอล ลิงค์ (ประเทศไทย)
จำกัด

-ไม่มี-

2559 –
ปั จจุบนั
2543 –
2558

ผู้บริหำร/
บริษัท ไทยนิปปอนรับ
ผู้จดั กำรอำวุโส เบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด
แผนกบัญชี
(มหำชน)
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชี

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
ถุงยำงอนำมัยและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
ถุงยำงอนำมัย

ธุรกิจผลิตและจำหน่ำย
ถุงยำงอนำมัยและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 17

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อ – สกุล/ ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา
/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท

ประเภทธุรกิจ

- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
สำขำกำรเงิน (2540)
มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต
- บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำ
กำรบัญชี (2527)
มหำวิทยำลัยเกริก
หมำยเหตุ:

1

เป็ นสัดส่วนกำรถือหุ้นก่อนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญแก่ประชำชนในครัง้ นี ้ ซึง่ นับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 18

