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ช่ือ นางชนญัญารักษ์ เพช็ร์รัตน์ 

 

สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 54 ปี 
วุฒกิารศกึษา - ปริญญาโท สาขา Management Information System  

มหาวิทยาลยัเวสท์ เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบตัร Berkeley Executive Coaching Leadership 

- ประกาศนียบตัรด้านการจดัการ (Special Management Program) 
มหาวิทยาลยัมาร์แชล สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ เอกการบญัชี มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

การอบรม IOD หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) (49/2547) 
 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 14  
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ กรรมการสรรหา กรรมการ

กําหนดคา่ตอบแทน 
จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 6 ปี 4 เดือน (ได้รับการแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2554) 
จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 การประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 6 ครัง้จาก 6 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 5 ครัง้จาก 5 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการสรรหา 3 ครัง้จาก 3 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 1 ครัง้จาก 2 ครัง้ 

การถอืหุ้นในบริษัท ไมมี่ (ร้อยละ 0.00)  
การถอืหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไมมี่ (ร้อยละ 0.00) 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไมมี่ 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  1 บริษัท 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากดั 
ประสบการณ์การทาํงาน  
ปี ตาํแหน่ง บริษัท 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหา กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต 

2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจก. ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชัน่แนล 
(ประเทศไทย) 

2547 – 2551 ผู้จดัการประจําประเทศไทย 
กลุม่อปุกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนท่ี 

บจก. โมโตโรลา่ (ประเทศไทย) 

2541 – 2545  Country Sales Director Oracle Cooperation (Thailand) 
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ช่ือ นายสตีเฟ่น วดูรุฟ ฟอร์ดแฮม 
สัญชาต ิ องักฤษ 
อายุ 66 ปี 
วุฒกิารศกึษา MA Jurisprudence, Oxford University, UK 
การอบรม หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) (203/2558) 
  

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากบั
ดแูลกิจการ 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 11 ปี 2 เดือน (ได้รับการแตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2549) 
จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560 การประชมุคณะกรรมการบริษัทจํานวน 6 ครัง้จาก 6 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการสรรหาจํานวน 5 ครัง้จาก 5 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 12 ครัง้จาก 12 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการจํานวน 3 ครัง้จาก 3 ครัง้ 

การถอืหุ้นในบริษัท 10,000 หุ้นสามญั และ 6,000 เอน็วีดีอาร์ (ร้อยละ 0.00) 

การถอืหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไมมี่ (ร้อยละ 0.00) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   5 บริษัท 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไมมี่ 
ประสบการณ์การทาํงาน  
ปี ตาํแหน่ง บริษัท 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการกํากบัดแูลกิจการ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหา บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  Ceona Pte. Ltd. 

2551 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ Gram Car Carriers Holdings Pte. Ltd. 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ 

2550 – 2560  ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซส็ คอมมนิูเคชัน่ 

2550 – 2555 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซส์ี จํากดั (มหาชน) 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ Klaveness Asia Pte. Ltd. 

2541 – ปัจจบุนั กรรมการ  Stockbridge Pte. Ltd. 

2538 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ Masterbulk Private Limited  
 

 

 

 


	00 Cover and Index_TH
	01 Notice dtac AGM 2018_TH_Page1_8
	02 Minutes AGM 2017_TH_Page9_28
	04 Appointment of Directors_TH_Page29_32
	05 FD_TH_Page33_37
	07 rule agm_TH_Page38_42
	08 proxy_B TH_Page43_47
	09 Independent Director_TH_Page48_49
	10 AOA_TH_Page50_51
	11 Map and back cover_TH_Page52

