
  สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 
 อาย ุ(ป)ี 74 ปี 
 ต าแหน่งปัจจุบัน - กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
 วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่ปี 2543 
 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 19 ปี 
 การด ารงต าแหน่งท่ีส าคัญในบริษัทที่ผ่านมา  
 ตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2560 กรรมการอิสระ และกรรมตรวจสอบ 
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง 
 การศึกษา/การอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management 
  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 
- นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน 

(วธอ.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม  
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 

(รุ่นที่ 43/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2560 ถึง ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท จี เจ สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2557 ถึง ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ซาแลน ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
 2550 ถึง ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยเซนตจ์อหน์ มหาวิทยาลัยเซนตจ์อห์น 
 2545 ถึง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จ ากัด 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
- ของตนเอง  300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.004 
- คูส่มรส/บตุรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่ม ี
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไม่ม ี
 ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  ไม่ม ี
 การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผ้ถือหุน้คร้ังนี้  ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 นายธีระพล ปุสสเด็จ   
 อาย ุ(ป)ี 68 ปี  
 ต าแหน่งปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 
 วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 21 มกราคม 2556 
 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561 - คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง 
  - คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง 
 การศึกษา/การอบรม -  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - MBA (Finance), University of Detroit, Michigan, USA  
  - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและ

ทักษะของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนยีบัตร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 114/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบตัร หลักสตูร Advanced Audit Committee 

Program (AACP) รุ่น 18/2015  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 2552 ถึง 2555 - กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2555 – 2556 - ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ไอบีเจลสิซิ่ง จ ากัด 
 2552 - 2555 - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ  

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท กรุงไทย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เซอร์วสิ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท น้ าตาลไทยเอกลกัษณ์ จ ากัด 
- อนุกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา สินทรัพยด์้อยคณุภาพ  

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนติิภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไม่ม ี
 ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  ไม่ม ี
 การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมผ้ถือหุน้คร้ังนี้  ไม่มี  


