
   

15 

ประวตัิกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รบัการเสนอชือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

 

 ชือสกลุ นายณรงค ์จลุชาต  

 ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ    

 วนั/เด ือน/ปีเกิด 8 มกราคม 2481 

 อาย ุ 79 ปี 

 การถือหุ้นในบริษทัฯ 388,886 หุน้   (0.02%) 

 เข้าดาํรงตาํแหน่งตงัแต่ ปี 2534  

    

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร 

- ไม่ม ี- 

คณุวฒุิทางการศึกษา 

  - Master of Public Administration, Syracuse University. U.S.A. 

- รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

- รฐัศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

การอบรมบทบาทหน้าทีของกรรมการ 

 - หลกัสตูร Chairman 2000 ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

 - หลกัสตูร DAP (Director Accreditation Program) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

 - หลกัสตูร DCP (Director Certification Program) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี (ระหว่างปี 2555-2559) 

ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอืน 

ปี 2556 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บรษิทั ซสัโก ้จํากดั (มหาชน) 

ปี 2536 - ต.ค. 2556  ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ซสัโก ้จาํกดั (มหาชน) 

ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืนทีไม ่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ปี 2556 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ บรษิทั อลอินัซ ์ซ.ีพ.ี ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซสัโก ้ดลีเลอรส์ จาํกดั  

ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จาํกดั  

ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สริเิจรญิวฒันา จาํกดั 

ปี 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซสัโก ้รเีทล จาํกดั 

ปี 2550 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อลอินัซ ์อยุธยา ประกนัชวีติ  

   จํากดั (มหาชน) 

การเข้ารว่มประชมุในปี 2559 

- การประชุมคณะกรรมการ  14/14 ครงั 

คณุสมบตัิต ้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั 

- ไม่ม ี- 

 

สิงทีส ่งมาด้วย 3. 
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ประวตัิกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รบัการเสนอชือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
 

 

 ชือสกลุ นายผิน  คิวคชา  

 ตาํแหน่ง ประธานกรรมการบรหิาร 

 วนั/เด ือน/ปีเกิด 25 กรกฎาคม 2487  

 อาย ุ 76 ปี 

 การถือหุ้นในบริษทัฯ 366,666 หุน้  (0.02%) 

 เข้าดาํรงตาํแหน่งตงัแต่ ปี 2529  

    

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร 

เป็นสามขีองนางสุเนตร ควิคชา  นางอาภา ควิคชา  และเป็นบดิาของนางสาวอมัพรศร ี ควิคชา  

นายธนะ ควิคชา  นายอํานาจ ควิคชา  และนายฤทธ ิ ควิคชา 

คณุวฒุิทางการศึกษา 

-   ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัด ิสาขาวชิาศลิปะการจดัการแสดง มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

-   ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบ์ณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง   

-   ประกาศนียบตัรสาขาการบญัชแีละกฎหมาย จากกรุงเทพการบญัชวีทิยาลยั  

การอบรมบทบาทหน้าทีของกรรมการ 

 - หลกัสตูร DAP (Director Accreditation Program) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

 - หลกัสตูร DCP (Director Certification Program) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี (ระหว่างปี 2555-2559) 

ตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอนื 

- ไม่ม ี-  

ตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอนืทไีม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

ปี 2559 - ปัจจุบนั นายกสมาคมสวนสตัวแ์ละสถานแสดงพนัธุส์ตัวนํ์า (TZAA) 

ปี 2557 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั คารนิ์วลั เมจกิ จาํกดั  

ปี 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั จงัเกลิเวลิด ์จาํกดั 

ปี 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จาํกดั  

ปี 2547 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจาํกดั (มหาชน) 

การเข้ารว่มประชมุในปี 2559 

- การประชุมคณะกรรมการ  13/14 ครงั 

คณุสมบตัิต ้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั 

- ไม่ม ี- 
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ประวตัิกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รบัการเสนอชือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

 

 ชือสกลุ นางอาภา  คิวคชา  

 ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

 วนั/เด ือน/ปีเกิด 19 พฤศจกิายน 2496  

 อาย ุ 64 ปี 

 การถือหุ้นในบริษทัฯ 70,366,666 หุน้  (3.17%) 

 เข้าดาํรงตาํแหน่งตงัแต่ ปี 2529  
    

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร 

เป็นภรรยาของ ดร. ผนิ ควิคชา   

คณุวฒุิทางการศึกษา 

-  ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบ์ณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   

-  Diploma in Foreign Trade from London School of Foreign Trade U.K. 

การอบรมบทบาทหน้าทีของกรรมการ 

- หลกัสตูร DAP (Directors Accreditation Program) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

 - หลกัสตูร DCP (Director Certification Program) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     

 - หลกัสตูร Chairman  ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

 - หลกัสตูร Finance for Non -Finance Director ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี (ระหว่างปี 2558-2559) 

ตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอนื 

- ไม่ม ี-  

ตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอนืทไีม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จาํกดั  

การเข้ารว่มประชมุในปี 2559 

- การประชุมคณะกรรมการ  13/14 ครงั 

คณุสมบตัิต ้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั 

- ไม่ม ี- 
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ประวตัิกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รบัการเสนอชือกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

 

 ชือสกลุ นายธนะ  คิวคชา  

 ตาํแหน่ง กรรมการ 

 วนั/เด ือน/ปีเกิด 24 ตุลาคม 2515  

 อาย ุ 44 ปี 

 การถือหุ้นในบริษทัฯ - ไม่ม ี-  

 เข้าดาํรงตาํแหน่งตงัแต่ ปี 2552  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผ ูบ้ริหาร 

เป็นบุตรของนายผนิ ควิคชา กบั นางสุเนตร  ควิคชา  

คณุวฒุิทางการศึกษา 

 -  ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบ์ณัฑติ สาขาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ Daito Bunka University, Japan. 

ประสบการณ์การทาํงานยอ้นหลงั 5 ปี (ระหว่างปี 2558-2559) 

ตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอนื 

- ไม่ม ี-  

ตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอนืทไีม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

 ปี 2548 - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ศนูยป์ลาสวยงาม บางกอกฟารม์ จาํกดั 

การเข้ารว่มประชมุในปี 2559 

- การประชุมคณะกรรมการ  14/14 ครงั 

คณุสมบตัิต ้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั 

- ไม่ม ี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


