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ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม ่

1. ชื่อ นามสกุล นางอภริม์ณ โพธ์ิศรี 

อาย ุ 51 ปี  

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

ประวัติการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีสาขา BBA in Computer Information Systems, Baruch College, The City University of New York 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
กรรมการ  บรษัิท ดิจิลฟีวิง่ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  
ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

ประวัติการท างาน 5 ปี ยอ้นหลัง  
- ส.ค. 2564 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน)  
- ก.ค. 2563 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน)  
- ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ดิจิลฟีวิง่ จ ากดั 
- ก.พ. 2558 - ก.พ. 2563 Executive Assistant &  

Communication Manager 
Boehringer Ingelheim Co., Ltd. 

การถอืหุ้นสามัญในบริษัท ของตนเอง: 0.00005% 
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: ไมม่ี 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความหลากหลายของ
โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท และประสบการณใ์นการท างาน รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย
และขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง 

เหตุผลที่ควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดร้ว่มกนัพิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของนางอภิรม์ณ โพธ์ิศรี แลว้เห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญั
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้น และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ยังมีความรู ้ความสามารถ ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อการ
ประกอบธุรกิจของบรษัิท 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่ี 
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2. ชื่อ นามสกุล นางณัฐรนิทร ์พลพืชน ์

อาย ุ 48 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

ประวัติการศึกษา 

 ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

 ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  
ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

ประวัติการท างาน 5 ปี ยอ้นหลัง  
- มี.ค. 2565-ปัจจบุนั Finance Manager บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน) 
- 2560-2564 Senior Business Controller Central Marketing Group (CMG) 
- 2557-2559 Senior Financial Planning & Analysis 

Manager 
Total Access Communication Public Company 
Limited (DTAC) 

การถอืหุ้นสามัญในบริษัท ของตนเอง: ไมม่ี 
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: ไมม่ี 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความหลากหลายของ
โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท และประสบการณใ์นการท างาน รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย
และขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง 

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของนางณัฐรินทร ์พลพืชน ์แลว้เห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้น และ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ยงัมีความรู ้ความสามารถ ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อการ
ประกอบธุรกิจของบรษัิท 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่ี 
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3. ชื่อ นามสกุล นางสาวชมภนุูช มีหวัง 

อาย ุ 49 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

ประวัติการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงิน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  
ไมม่ีการด ารงต าแหนง่ 

ประวัติการท างาน 5 ปี ยอ้นหลัง  
- พ.ย. 2564 - ปัจจบุนั เลขานกุารบรษัิท บรษัิท อินเตอร ์ฟารม์า จ ากดั (มหาชน)  
- ม.ค. 2562 - พ.ค. 2564 เลขานกุารบรษัิท บรษัิท ไซมิส แอสเสท จ ากดั (มหาชน) 

การถอืหุ้นสามัญในบริษัท ของตนเอง: 0.005% 
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: ไมม่ี 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความหลากหลายของ
โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท และประสบการณใ์นการท างาน รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย
และขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง 

เหตุผลที่ควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของนางสาวชมภูนุช มีหวัง แลว้เห็นควรเสนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้น และ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ยงัมีความรู ้ความสามารถ ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อการ
ประกอบธุรกิจของบรษัิท 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมม่ี 
 
 


