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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 หน้า 1/2   

 

 รศ. นิพัทธ์ จติรประสงค ์(77 ปี) 
 ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 มิถุนายน 2551 
 จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 12 ปี 10 เดือน 
 การดำรงตำแหน่งท่ีสำคญัในบริษทัท่ีผ่านมา ไม่มี 
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมป ี2563 คณะกรรมการบริษัท 12 คร้ัง จาก 12 คร้ัง 
 ท่ีอยู ่ 88 ช้ัน 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 
 การศึกษา/การอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท MBA in International Trade & Finance, Gothenburg 

School of Economics and Business Administration, Sweden 
  - ปริญญาตรี สาขาพาณชิย์ศาสตร์ (เกียรตินิยม “ดีมาก”) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน 

(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2 
  - ว.ป.ร.อ. รุ่น 377 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทกัษะ

ของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที่ 85 (85/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Executives 

(CGE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors  

(FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2554 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอรา่ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบรษิัทอื่น / กจิการอื่น  
 2551 ถึง ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทำให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ไม่มี 
 การมี / ไม่มีสว่นไดเ้สียพเิศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมผู้ถอืหุ้นครั้งนี้  ไม่มี 
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 นายยิ่งศักดิ ์เจนรถา (73 ปี) 
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่

ดีและบริหารความเสี่ยง 
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 มิถุนายน 2561 
 จำนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 2 ปี 9 เดือน 
 การดำรงตำแหน่งท่ีสำคญัในบริษทัท่ีผ่านมา ไม่มี 
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมป ี2563 คณะกรรมการบริษัท 12 คร้ัง จาก 12 คร้ัง 
 ท่ีอยู ่ 88 ช้ัน 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500 
 การศึกษา/การอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (Mini MBA) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
  - ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
  - หลักสูตรการอบรมการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  

คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and 

Governance Committee Program (RNG) (รุ่นที่ 8/2016) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) (รุ่นที่ 9/2014)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) (รุ่นที่ 111/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2556 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบรษิัทอื่น / กจิการอื่น ไม่มี 
 2553 ถึง 2554 ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร  

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด 
 2551 ถึง 2552 รองประธานและผู้จัดการทั่วไป 

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จำกัด 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการท่ีแขง่ขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทำให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ไม่มี 
 การมี / ไม่มีสว่นไดเ้สียพเิศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมผ้ถอืหุ้นครั้งนี้  ไม่มี  


