ประวัติกรรมการ
ชื่อ
นางสาวสุวภา เจริ ญยิ่ ง
อายุ
58
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่ งปัจจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
8 พฤษภาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นบริ ษทั ฯ
0.38%
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
3 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการตลาดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรการอบรม
1. หลักสูตร Digital Leadership Bootcamp รุ่นที่ 2 ปี 2563 สถาบัน Skooldio
2. หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน) รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน
3. หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 7/2019 (IOD)
4. หลักสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที่ 2 สถาบัน IOD ปี 2560
5. หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment สถาบัน IOD ปี 2559
6. หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สถาบัน IOD ปี 2557
7. หลักสูตร Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 5 สถาบัน IOD ปี 2557
8. หลักสูตร Audit Committee Program สถาบัน IOD ปี 2554
9. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 6 สถาบัน IOD ปี 2554
10. Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 2 สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA) ปี 2552
11. หลักสูตรบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ 1 ปี 2548
12. Families in Business from generation to Generation Harvard Business School, USA ปี 2547
13. Finance For Non-Finance Director รุ่นที่ 1 (FND 1/2001) สถาบัน IOD ปี 2546
14. หลักสูตร Director Certificate Program รุ่นที่ 1 ปี 2543
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2559 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
บริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
 2558 - 2561
กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
 2558 – 2560
กรรมการอิสระ
บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในบริษทั อืน่ /กิจการอื่น
 2563 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
 2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 2561 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั อินเตอร์มาร์ท (ไทยแลนด์) จากัด
 2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั กูรเ์ มต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
 2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั กูรเ์ มต์ เอเซีย จากัด
 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษทั แฟมิล่ี ออฟฟิ ศ จากัด
 2557 - ปั จจุบนั
อุปนายก
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
กิจการทีแ่ ข่งขัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจบริษทั ฯ
 ไม่ม ี
ประวัติการกระทาผิ ดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี
 ไม่ม ี

