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รายละเอียดประวติัผู้ท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ช่ือ-นามสกลุ นายธงชยั ทวชิาชาต ิ 
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 21 กรกฎาคม 2563 
การศึกษา - ปรญิญาเอก สาขาผูเ้ชีย่วชาญกุมารเวชศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท สาขาแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาตร ีสาขาวทิยศาสตรก์ารแพทย ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 171/2020 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่ม ี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัหรือกิจการอ่ืน 

- ไม่ม ี- 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2554 - 2561 ประธานกรรมการ บรษิทั เอไนน์ ไบโอ จ ากดั 

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 • คณะกรรมการบรษิทั 13/13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และวสิามญัผูถ้อืหุน้ 4/4ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่ม ี- 
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ช่ือ-นามสกลุ นายสทิธชิยั แดงประเสรฐิ 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่ง - กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

- กรรมการบรหิาร 
- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ธนัวาคม 2561 
การศึกษา - ปรญิญาเอก สาขาวชิาธุรกจิเทคโนโลยแีละการจดัการนวตักรรม (สหสาขาวชิา) (Ph.D.) 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ (MBA) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (B.Sc.) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program 2561 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่ม ี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัหรือกิจการอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซดีไีอพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สุภาพ กรุ๊ป จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เจเอสพ ีเทรดดิง้ ซพัพลาย จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2547 - 2561 ผูอ้ านวยการฝ่ายผลติ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงงานเภสชัอตุสาหกรรมคอ็กซ์ 

(ปัจจุบนัไม่ไดด้ าเนินธุรกจิ) 
การเข้าร่วมประชุมปี 2564 • คณะกรรมการบรษิทั 13/13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 

• คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 3/3 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• คณะกรรมการบรหิาร 14/14 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และวสิามญัผูถ้อืหุน้ 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

29,300,200 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 6.44) 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่ม ี- 
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ช่ือ-นามสกลุ นางสาวจริดา แดงประเสรฐิ 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่ง - กรรมการบรหิาร 

- เลขานุการบรษิทั 
- ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ 
- ผูร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ธนัวาคม 2561 
การศึกษา - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA)  

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) 2561 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่ม ี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัหรือกิจการอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซดีไีอพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สุภาพ กรุ๊ป จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดุลด ีจ ากดั 
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซูตเิคลิ ไบโอ ไซด ์จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2550 - 2561 ผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงงานเภสชัอตุสาหกรรมคอ็กซ์ 

(ปัจจุบนัไม่ไดด้ าเนินธุรกจิ) 
การเข้าร่วมประชุมปี 2564 • คณะกรรมการบรษิทั 12/13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 92.31) 

• คณะกรรมการบรหิาร 14/14 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และวสิามญัผูถ้อืหุน้ 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

29,300,200 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 6.44) 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่ม ี- 

 


