สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
1. พลตารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
อายุ 56 ปี
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา

เสนอเป็ นกรรมการบริษัทฯ
กรรมการ
- ปริ ญญาโท บริ หารรัฐกิจ Kentucky State University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 36
โรงเรี ยนนายร้ อยตารวจ

จานวนการถือหุ้น THAI

ร้ อยละ 0.000009 (ถือโดยผู้เกี่ยวข้ อง)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางานในอดีต

- รองผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ
- ผู้ช่วยผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ สานักงานตารวจแห่งชาติ
- ผู้บญ
ั ชาการตารวจภูธร ภาค 9 สานักงานตารวจแห่งชาติ
- ผู้บญ
ั ชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

- ผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯในปี 2558

ไม่มี

สานักงานตารวจแห่งชาติ

ไม่มี เนื่องจากได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ในปี 2559

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ 3 เดือน (วันที่ 21 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2559)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
2. นายรัฐพล ภักดีภมู ิ
อายุ 49 ปี
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา

จานวนการถือหุ้น THAI
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์ การทางานในอดีต
ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯในปี 2558

เสนอเป็ นกรรมการบริษัทฯ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ปริ ญญาโท Executive Master’s in International Logistics and
Supply Chain Strategy, Georgia Institute of Technology,
Atlanta, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท MBA การตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ Sasin
Graduate Institute of Business Administration
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่ องกล) University of Colorado,
Boulder, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไม่มี
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 52/2004)
- หลักสูตร Charter Director Class (CDC 9/2015)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- ประธานกรรมการ บริ ษัท เอสเอฟจี จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริ หาร บริ ษัท เอสเค มิเนอรัลส์ จากัด
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
4 แห่ง
- ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ ซเซอร์ วิสเซส จากัด
- กรรมการ บริ ษัท สหชาติเศรษฐกิจ จากัด
- ประธานกรรมการ บริ ษัท ดีเอ็กซ์อินโนเวชัน่ จากัด
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการกาหนดผลตอบแทน
อนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ อนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
ไม่มี

เข้ าประชุม 21 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
24 ครัง้

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ 1 ปี 8 เดือน (วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2559)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
3. นายคณิศ แสงสุพรรณ
อายุ 57 ปี
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา

จานวนการถือหุ้น THAI
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์ การทางานในอดีต
ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯในปี 2558

เสนอเป็ นกรรมการบริษัทฯ
กรรมการอิสระ
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
University of Toronto, ประเทศแคนาดา
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่มี
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 21/2004)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- กรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไม่มี
3 แห่ง
- ประธานกรรมการด้ านวิชาการ
มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- ประธานกรรมการ บริ ษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด
- ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านการเงินการคลัง
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ไม่มี

เข้ าประชุม 22 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
24 ครัง้

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ 1 ปี (วันที่ 22 เม.ย. 2552 ถึง วันที่ 28 เมษายน 2553)
3 ปี (วันที่ 28 เม.ย. 2553 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2556)
3 ปี (วันที่ 24 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2559)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
5. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

เสนอเป็ นกรรมการบริษัทฯ

อายุ 51 ปี
ตาแหน่ งในบริษัท

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- Advanced Management Program, Harvard Business School,
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ปี 2557
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปริ ญญาบัตรหลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี 2553
- MBA (Finance) The Wharton Graduate School of Business
Administration, University of Pennsylvania, PA.,
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จานวนการถือหุ้น THAI

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย รุ่น 178/2013
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย รุ่น 84/2010
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee
(RCC) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 11/2010

ประสบการณ์ การทางานในอดีต

- กรรมการและประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์การ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
- ประธานกรรมการ บริ ษัท ศูนย์วิจยั กสิกรไทย จากัด
- รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- สมาชิกคณะจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ กรรมการอานวยการบริ หาร และประธานคณะกรรมการ
บริ หารจัดการความเสีย่ ง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร

6 แห่ง

ในกิจการอื่น

- กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ประธานคณะที่ปรึกษาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และรองประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. เมืองไทยประกันชีวติ
- กรรมการ บริ ษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด
- อนุกรรมการเตรี ยมกาลังคนภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน
- อนุกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หัวหน้ าคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการอานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

ในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ

เข้ าประชุม 19 ครัง้ จากการประชุมทังหมด
้
24 ครัง้

บริษัทฯในปี 2558
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

1 ปี 7 เดือน (วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2559)

