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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) Singer Thailand Public Com
pany Lim

ited

เอกสารแนบ 4

ประกอบก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ 4
พิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ออกต�มว�ระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล: ดร.นงลักษณ์  ลักษณะโภคิน

ประเภทกรรมการ: กรรมการ

อายุ: 60  ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: 8/555 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 

 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11100

สัดส่วนการถืือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ: 28 เมษายน 2559

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 5 ปี

 (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง

 อีกวาระหนึ่งจะดำารงตำาแหน่งรวมเป็นเวลา 8 ปี)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2563 7/7

การดำารงตำาแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นๆ

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

จำานวน ตำาแหน่ง จำานวน จำานวน

2 ผู้อำานวยการสายงานตรวจสอบภายใน

บมจ. เจมาร์ท

ที่ปรึกษา

บมจ. เจเอเอส แอสเซื้ส

ไม่มีการดำารงตำาแหน่ง ไม่มีการดำารงตำาแหน่ง

คุณวุฒิการศ้กษา:

2559 - 2562 ปริญญาเอกพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2527 - 2530 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2523 - 2527 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรม:

2547 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำางานในบริษัทจดทะเบียน

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง บมจ. ตำาแหน่ง

2559 - ปัจจุบัน บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) กรรมการ

2559 - 2560 บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย จำากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2561 - ปัจจุบัน บมจ. เจมาร์ท ผู้อำานวยการสายงานตรวจสอบภายใน

2559 - ปัจจุบัน บมจ. เจเอเอส แอสเซส ที่ปรึกษา

2555 - 2559 บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท กรรมการ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร

2543 - 2555 บมจ. เจมาร์ท กรรมการบริหาร

2540 - 2543 บมจ. เอ็มลิ้งค์เอเชียคอร์ปอเรชั่น ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติการ
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หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญ

ประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

ประสบการณ์การทำางานอื่น

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ตำาแหน่ง

2535 - 2540 บริษัท เทคนิคเทเลคอม จำากัด ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ตำาแหน่ง

2559 - ปัจจุบัน บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด กรรมการ

2559 - ปัจจุบัน บริษัท เอสจี เซอร์วิสพลัส จำากัด กรรมการ

2559 - ปัจจุบัน บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำากัด กรรมการ

ส่วนได้เสียทั�งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถืือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปร้กษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา: -ไม่มี-

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปร้กษากฎหมาย: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถืทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ: -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย: -ไมม่คีดคีวามในรอบ 10 ป ีทีผ่า่นมา-
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บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) Singer Thailand Public Com
pany Lim

ited

เอกสารแนบ 4

ประกอบก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ 4
พิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ออกต�มว�ระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล: นายปิยะ  พงษ์อัชฌา

ประเภทกรรมการ: กรรมการ

อายุ: 50  ปี

สัญชาติ: ไทย

ที่อยู่: 187, 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคำาแหง 

 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม.

สัดส่วนการถืือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ: 12 พฤษภาคม 2016

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ: 4 ปี 11 เดือน 

 (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง

 อีกวาระหนึ่งจะดำารงตำาแหน่งรวมเป็นเวลา 7 ปี 11 เดือน)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ปี 2563 7/7

การดำารงตำาแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นๆ

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

จำานวน ตำาแหน่ง จำานวน จำานวน

2 กรรมการ, กรรมการบริหาร

บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซื้อร์วิสเซื้็ส

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ. เจมาร์ท

4 ไม่มีการดำารงตำาแหน่ง

คุณวุฒิการศ้กษา:

2537 ปริญญาตรีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประวัติการอบรม:

2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำางาน:

ปี บริษัท ตำาแหน่ง

2564 - ปัจจุบัน บจ. เคบี เจ แคปปิตอล กรรมการ

มกราคม 2561 - ปัจจุบัน บมจ. เจมาร์ท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2555 - ปัจจุบัน บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร

2556 - ปัจจุบัน บจ. บริหารสินทรัพย์เจ กรรมการ

2556 - ปัจจุบัน บจ. เจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ กรรมการ

2554 - ปัจจุบัน บจ. เจเอ็มที พลัส กรรมการ

2555 - 2560 บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2541 - 2555 บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ตำาแหน่ง

กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำากัด กรรมการ

ข้อพิพาททางกฎหมาย:
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท:

-ไม่มี-


