เอกสารแนบ 4
ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชือ่ เพือ่ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเข้าใหม่
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

อายุ 54 ปี

ประเภทกรรมการ
 กรรมการอิสระ
ตาแหน่งกรรมการ
 กรรมการ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ น่ ที่ 158/2012
 หลักสูตร Successful Formulation and Executive the Strategy (SFE) รุ น่ ที่ 3/2009
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ น่ ที่ 31/2005
หลักสูตรอืน่ ๆ
 หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท. รุน่ ที่ 9)
 หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ น่ ที่ 2 (EDP2), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 หลักสูตร Corporate Secretary Development Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 ธ.ค. 2562 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที คิว อาร์ จากัด (มหาชน)

 2561 – ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี จากัด (มหาชน)

 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไอเอสบี จากัด (มหาชน)

 ก.ค. 2562-มี.ค. 2563 ที่ปรึกษา บริษัท บูทีค คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
 ก.ย. 2560-มี.ค. 2562 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
 2558-2559

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)

1

ตาแหน่งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 ต.ค. 2563-ปั จจุบนั

กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 ต.ค. 2562-ปั จจุบนั

กรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

 เม.ย. 2562-มี.ค. 2563

ที่ปรึกษา บริษัท อินเซพชั่น จากัด

 เม.ย. 2559- ส.ค. 2560

ประธานฝ่ ายการเงินและบัญชีบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม
(Tesco Lotus Thailand)

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ ณ ปั จจุบัน
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 ไม่มี
ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา
 ไม่มี
คุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็ น
บุคคลที่ มีความรู ค้ วามเชี่ ยวชาญด้านการบริ หารธุ รกิ จและการเงิ น และได้ผ่ านการพิ จารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2

นายสุพจน์ ลีนานุรักษ์

อายุ 51 ปี

ตาแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด
ประเภทกรรมการ
 กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
ตาแหน่งกรรมการ
 กรรมการ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
 Master of Business Administration (MBA), University of St. Thomas, Houston, Texas.
 Bachelor Degree of Business Administration (BBA), University of Thai Chamber of Commerce,
Bangkok.
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ น่ ที่ 169/2563
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 ก.พ. 2563 -ปั จจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานขายและการตลาด บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
 พ.ย. 2562-ปั จจุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายธุรกิจร่วมทุน บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 2548-ก.ย. 2562 Channel & Trade Management Leader, Thai Samsung Electronics Co., Ltd.
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ (%) ณ 21 ตุลาคม 2563
 0.06% (371,233 หุน้ )
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 ไม่มี
ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา
 ไม่มี
คุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และเป็ น
บุคคลที่มีความรู ค้ วามเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ การขายและการตลาด และได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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