ที่ IR 045 / 2559
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

เรื่ อง
เรี ยน

แต่งตั้งกรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุม คณะกรรมการ บริ ษทั บลิส - เทล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
2559 ได้มีมติดงั นี้
1.) อนุ มตั ิแต่งตั้งนายชัยณรงค์ โชไชย เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ แทนนายศุภชัย
หล่อโลหการ และแต่งตั้งให้เป็ นกรรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ให้มีผล
นับตั้งแต่วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้นไป
2.) อนุ มตั ิแต่งตั้งนายวิฑูรย์ สิ มะโชคดี เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั แทน นายปุณณรัตน์ พุฒิคฤโฆษ
และแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา ทั้งนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วนั ที่ 10
พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้นไป
รายชื่อกรรมการของบริ ษทั ชุดปัจจุบนั ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จานวน 9 คน จะมีรายชื่อดังนี้
1. นายเกริ กไกร
จีระแพทย์
ประธานคณะกรรมการ
2. นายปฏิมา
จีระแพทย์
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
3. นายนันท์
เนตรรัตน์
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
4. นายอมฤต
ศุขะวณิ ช
กรรมการบริ หาร
5. นางสาวนรนุช
ไผ่แก้ว
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. พลโท วัฒนา
ฤทธิ์เรื องเดช
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายชัยณรงค์
โชไชย
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายชัยยงค์
สัจจิพานนท์
กรรมการอิสระ
9. นายวิฑูรย์
สิ มะโชคดี
กรรมการอิสระ
รายชื่อของคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ชุดปัจจุบนั ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จึงมีจานวน 4 คนดังนี้
1. นายปฏิมา
จีระแพทย์
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
2. นายนันท์
เนตรรัตน์
กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายอนุชิต
จุฑมาตยางกูร
กรรมการบริ หาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การ
4. นายอมฤต
ศุขะวณิ ช
กรรมการบริ หาร

การปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ชุดปั จจุบนั ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จึงมีจานวน 3 คน ดังนี้
1. นางสาวนรนุช
ไผ่แก้ว
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พลโท วัฒนา
ฤทธิ์เรื องเดช
กรรมการตรวจสอบ
3. นายชัยณรงค์
โชไชย
กรรมการตรวจสอบ
รายชื่ อของคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการที่ ดีและสรรหาของบริ ษทั ชุดปั จจุบนั ณ วันที่ 10 พฤศจิ กายน 2559
จึงมีจานวน 3 คน ดังนี้
1. นายวิฑูรย์
สิ มะโชคดี
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา
2. นางสาวนรนุช ไผ่แก้ว
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา
3. นายอมฤต
ศุขะวณิ ช
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและสรรหา
รายชื่ อของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษั ท ชุ ด ปั จจุ บั น ณ วั น ที่ 10 พฤศจิ กายน 2559
จึงมีจานวน 3 คน ดังนี้
1. นายชัยยงค์
สัจจิพานนท์
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. นายนันท์
เนตรรัตน์
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. พลโท วัฒนา
ฤทธิ์เรื องเดช
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
รายชื่ อ ของคณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท ชุ ด ปั จจุ บั น ณ วัน ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2559
จึงมีจานวน 3 คน ดังนี้
1. นายชัยณรงค์
โชไชย
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
2. นายชัยยงค์
สัจจิพานนท์
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
3. นายอมฤต
ศุขะวณิ ช
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายนันท์ เนตรรัตน์ )
กรรมการผูจ้ ดั การ

