เอกสารแนบ 2
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4
พิจารณาเลือกตั้งและแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ชื่อ
ตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
จานวนหุน้ ที่ถือในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึ กอบรม

:
:
:
:
:
:
:
:

นางสาวฉัตรสุ มาลย์ ถนอมจิตต์
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
16 ธันวาคม 2525
35 ปี
-ไม่มี-ไม่มีปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 149/2018,
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประสบการณ์ทางาน
: 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
: 2558 – 2561 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
: 2556 – 2558 รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
ดารงตาแหน่งตามวาระ
: 1 วาระ
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
: 1 ปี (เมื่อรวมวาระที่จะแต่งตั้งใหม่น้ ีจะมีระยะเวลารวม 3 ปี )
ประวัติการเข้าร่ วมประชุม
: 3/3 ครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2560/2561
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อนี้ ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

เอกสารแนบ 2
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4
พิจารณาเลือกตั้งและแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ชื่อ
ตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ
ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
จานวนหุ ้นที่ถือในบริ ษทั
วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึ กอบรม

:
:
:
:
:
:
:
:
:

นายภัทรธร ทัศนสุ วรรณ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7 ธันวาคม 2517
43 ปี
-ไม่มี-ไม่มีปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณั ฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 61/2007,
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประสบการณ์ทางาน
: 2549 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ,
บริ ษทั ซิ ต้ ี สตีล จากัด (มหาชน)
: 2549 – ปัจจุบนั หุ น้ ส่ วน ทนายความ และที่ปรึ กษากฎหมาย,
สานักงานกฎหมายห้างหุ น้ ส่ วนจากัด พีทีเอ็ม แอนด์ แอสโซสิ เอท
: 2553 – ปัจจุบนั ที่ปรึ กษา, บริ ษทั ไทย ฟิ ตติง้ โฮม กรุ๊ ป จากัด
: 2553 – 2557 ที่ปรึ กษาและหุ น้ ส่ วน
บริ ษทั บียอนด์ 99 อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด
ดารงตาแหน่งตามวาระ
: 4 วาระ
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
: 11 ปี (เมื่อรวมวาระที่จะแต่งตั้งใหม่น้ ีจะมีระยะเวลารวม 13 ปี )
ประวัติการเข้าร่ วมประชุม
: 5/5 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี 2560/2561
: 4/4 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560/2561
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดารงตาแหน่ง กรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน : ไม่มี
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อนี้ ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

