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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

ประวตัิโดยสังเขปของกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอแต่งตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

จ านวนและ
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปีที่
ด ารง

ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ (5) 

1.นางสาวชุตมิา  บุษยโภคะ 
- กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
- รองประธานกรรมการบริหาร  
- รองกรรมการผูจ้ดัการ  
 

56 - อาชีวศึกษา สาขาการบญัชี 
วิทยาลยัปัญญาพาณิชย ์

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย
หลกัสูตร DCP  
รุ่นท่ี 66/2005 

220,850,436 
(45.08%) 
(รวมหุน้ท่ี 
คู่สมรสถือ) 

คู่สมรส 
นายองอาจ 

25 2531 – 2534 
2535 - 2537 
2535 - ปัจจุบนั 
 

รองผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบติัการ/
กรรมการ 
 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงฟอกหนงัโอซี (เลิกกิจการ)/ฟอกหนงั 
บริษทั โรงฟอกหนงัโอซี จ ากดั (เลิกกิจการ) / ฟอกหนงั 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน)/ ฟอกหนงั 
 

2. นายทกัษะ บุษยโภคะ 
- กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

67 - ปริญญาโท 
    New Technology Venture 
วิทยาลยัการจดัการ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปริญญาตรี 
   พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย
หลกัสูตร 

    DCP รุ่นท่ี 32/2003 

1,834,000 
(0.38%) 

 
 
 
 
 
  

พี่ชาย 
นางสาวชุติมา 

4 2540 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2532 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
  

ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จากดั (มหาชน)/เฟอร์นิเจอร์ 
บริษทั โมเดร์นฟอร์ม เฮลทแ์อนดแ์คร์ จ ากดั 
บริษทั โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จ ากดั 
บริษทั ระฟ้าแอสโซซิเอท จ ากดั 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน)/ ฟอกหนงั 
บริษทั แอ๊บโซลูท ไฮจีนิคส์ จ ากดั 
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ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

จ านวนและ
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัทฯ (%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปีที่
ด ารง

ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ (5) 

 3.นายนิต ิเน่ืองจ านงค์  
- กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

36 - นิติศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั in 
collaboration with Indiana 
University  

- นิติศาสตร์บณัฑิต (Academic 
Excellence) 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

- ใบรับรองการศึกษา High 
School Diploma The 
Winchendon School – บอสตนั 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

116,666 
(0.03%) 

- ไม่มี - 4 2545 
2548 
 
2556 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 

ทนายความ 
อาจารยป์ริญญาโท หลกัสูตรกฎหมาย
ธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการศูนยก์ฎหมายศรีปทุม 
และอาจารยค์ณะนิติศาสตร์ 
ผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กอบรมมาตรฐาน
การบริการดา้นสุขภาพระดบัสากล
แห่งประเไทย 

บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จ ากดั (ILCT)/ส านกังานกฎหมาย 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั/สถาบนัการศึกษา 
 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน)/ ฟอกหนงั 
บริษทั โมเดอร์นฟอร์ม เฮลทแ์อนดแ์คร์ จ ากดั/เคร่ืองมือและอุปกรณ์
การแพทย ์
มหาวิทยาลยัศรีปทุม/สถาบนัการศึกษา 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล/สถาบนัการศึกษา 
 

 
 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอแต่งตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่งในแต่ละคณะในปี 2559 
 

รายช่ือคณะกรรมการ 
กรรมการบริษทั 

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด 

นางสาวชุติมา บุษยโภคะ 8/8 
นายทกัษะ บุษยโภคะ 8/8 
นายนิติ เน่ืองจ านงค ์ 8/8 
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ประวตัโิดยสังเขปของกรรมการที่เสนอแต่ตั้งใหม่ 

                                                                              
นายวศิน ด ารงสกลุวงษ์ 

 

 
 

อายุ   : 25 ปี  

สัญชาต ิ :  ไทย                                                                           

วุฒิการศึกษา    : ปริญญาตรี Bachelor of Science in Economics  

          Pennsylvania State University USA 

 

ต าแหน่งในบริษัทจ ากดั ในปัจจุบัน  : ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทัอินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    : 4.762% 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหาร : บุตรนาย องอาจ ด ารงสกลุวงษแ์ละนางสาวชุติมา บุษยโภคะ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ในปัจจุบัน  : ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี                    : ไม่มี  

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 


