สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 6
ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
1.

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
อายุ 61 ปี
สัญชาติ ไทย
ตาแหน่ง
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
3 ธันวาคม 2557 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็ นเวลา 7 ปี )
ทีอ่ ยู่
29/37 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10310
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of MINNESOTA,U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of MINNESOTA,U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 69/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จานวน 3 แห่ง)
- 2556 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จากัด (มหาชน)
- 2555 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โคสท์
เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
- 2554 – ปั จจุบนั กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหการ
ประมูล จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จานวน 3 แห่ง)
- 2554 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี. พรีเซียส เมททอล จากัด
- 2554 – ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เลิรน์ เทค จากัด
- 2554 – ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท สเปเชียลตีเ้ ท็ค คอร์ปอเรชั่น จากัด
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งทีส่ าคัญ
- 2556 – ปั จจุบนั กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์
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-

2555 – ปั จจุบนั กรรมการ คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ

2555 – ปั จจุบนั กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพเิ ศษ กระทรวงยุติธรรม
2550 – ปั จจุบนั ผูอ้ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตภาคพิเศษ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
การถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษทั ใหญ่ และบริษทั ในเครือ
ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ
100)
ส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุม
ไม่มี
-
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 6
2.

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
อายุ 71 ปี
สัญชาติ ไทย
ตาแหน่ง - กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
3 ธันวาคม 2557 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็ นเวลา 7 ปี )
ทีอ่ ยู่
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) IONA University U.S.A
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า University of Maryland (COLLEGE PARK, MARYLAND) U.S.A
การอบรมหลักสูตกรรมการ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 37/2003
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จานวน 4 แห่ง)
- ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จากัด (มหาชน)
- ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
- ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
- ปั จจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จานวน 3 แห่ง)
- ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จากัด
- ปั จจุบนั ประธานคณะบริหาร บริษัท เดอะวินเทจคลับ จากัด
- ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอิรธ์ แคร์ จากัด
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งทีส่ าคัญ
- 2552-2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด
การถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในบริษทั บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ
ไม่มี
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การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
ส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุมครั้งนี้
เป็ นผูท้ ่ถี กู เสนอชื่อให้ท่ปี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในวาระที่ 5
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 6
3.

รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
อายุ 61 ปี
สัญชาติ ไทย
ตาแหน่ง - กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
3 ธันวาคม 2557 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็ นเวลา 7 ปี )
ทีอ่ ยู่
เลขที่ 318 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก Ph.D (Finance) RMIT University, Melbourne, Australia
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ-การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA)
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 99/2012 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชี
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จานวน 3 แห่ง)
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ตาแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จานวน 3 แห่ง)
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาแหน่งทีส่ าคัญ
- 2553 - ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2556 – 2558 รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การถือหุน้ ในบริษทั
ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในบริษทั บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ
ไม่มี
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การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
ส่วนได้เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุมครั้งนี้
เป็ นผูท้ ่ถี กู เสนอชื่อให้ท่ปี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในวาระที่ 5
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