สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
1. พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมัย
อายุ 54 ปี
ตาแหน่ งในบริษัท

เสนอเป็ นกรรมการบริษัทฯ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่

การศึกษา

- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
สัดส่ วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/
บุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางานในอดีต

- หัวหน้ าสานักงานนายทหารปฏิบตั ิการพิเศษ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
สานักผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด
- รองหัวหน้ าสานักงานฝ่ ายเสนาธิการในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

- รองผู้บญ
ั ชาการ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่ อย

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ 2/12 ครัง้ (คิดเป็ น ร้ อยละ 17)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

2 ปี 5 เดือน (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2561)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
2. นางปรารถนา มงคลกุล
อายุ 53 ปี
ตาแหน่ งในบริษัท

เสนอเป็ นกรรมการบริษัทฯ
กรรมการอิสระ กรรมการบริ หาร กรรมการทรัพยากรบุคคล และกรรมการกากับ
ยุทธศาสตร์ และการปฏิรูป

การศึกษา

- ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
สัดส่ วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/
บุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 34/2546
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (Advanced ACP)
รุ่น 22/2559
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ การทางานในอดีต

- กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสีย่ ง กรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารออมสิน
- กรรมการ บริ ษัท ดุสติ ธานี จากัด (มหาชน)
- กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท ไมเนอร์ ฟู๊ ด กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท โรงแรม ราชดาริ จากัด (มหาชน)
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ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

2 แห่ง
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการความเสีย่ งด้ านการเงิน
บริ ษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
- กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง กรรมการสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาลและกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ้ าท์เลท จากัด (มหาชน)
8 แห่ง
- กรรมการ บริ ษัท เอฌ็องซ์ จากัด
- กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการกลัน่ กรองการลงทุน
บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
- กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการปฏิรูปสินทรัพย์
กรรมการกลัน่ กรอง กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง
- กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก มูลนิธิ ดร. กาจัด – ปรานี มงคลกุล
- ประธานกรรมการ บริ ษัท บูติค คอนซัลติ ้ง กรุ๊ป จากัด
- กรรมการอานวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากร
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่ อย

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ 9/10 ครัง้ (คิดเป็ น ร้ อยละ 91)
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร 10/11 ครัง้ (คิดเป็ น ร้ อยละ 91)
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์ และการปฏิรูปบริ ษัทฯ
23/26 ครัง้ (คิดเป็ น ร้ อยละ 88.46)
1 ปี 2 เดือน (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2561)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

21

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
3. นายปิ ติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
อายุ 61 ปี
ตาแหน่ งในบริษัท

เสนอเป็ นกรรมการบริษัทฯ
กรรมการ

การศึกษา

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร ลาดกระบัง
- ปริ ญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริ หารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
สัดส่ วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/
บุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Anti-Corruption : leadership Role of the Board
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 4/2555
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 138/2553
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ การทางานในอดีต

- ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ กลุม่ ธุรกิจปิ โตรเลียมขันต้
้ น
และก๊ าซธรรมชาติ บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท Sakari Resource จากัด
- ประธานกรรมการ บริ ษัท พีทีที เอ็นเนอร์ ยี่ รี ซอร์ สเซส จากัด
- ประธานกรรมการ บริ ษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จากัด
- ประธานกรรมการ บริ ษัท พีทีที ไอซีที โซลูชนั่ จากัด
- ประธานกรรมการ บริ ษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด
- ประธานกรรมการ บริ ษัท เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และกรรมการบรรษัทภิบาล
บริ ษัท ปตท สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
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ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

3 แห่ง
- กรรมการสภา ประธานคณะกรรมการบริ หาร
และประธานกรรมการบริ หารงานบุคคล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
- รองประธานกรรมการบริ หาร โรงเรี ยนกาเนิดวิทย์ (KVIS)
- กรรมการ อ.ก.พ. คณะกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริ หารทรัพยากรบุคคล สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน (ก.พ)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่ อย

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ 1/1 ครัง้ (คิดเป็ น ร้ อยละ 100)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

4 เดือน (วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2561)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
4. นายพินิจ พัวพันธ์
อายุ 50 ปี
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
สัดส่ วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/
บุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ

เสนอเป็ นกรรมการบริษัทฯ
กรรมการ
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์
Tuffs University สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
The London School of Economic and Political Science
ไม่มี
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่น 2/2558
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ การทางานในอดีต

- ที่ปรึกษาอิสระ บริ ษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป.ลาว)
- รองประธานสภาบริ หาร และประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทคตล-กท จากัด (BECL-KT) (สปป.ลาว)
- กรรมการ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จากัด
- กรรมการ Thanh Cong Securities Company (เวียดนาม)
- กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

4 แห่ง
- กรรมการ และกรรมการลงทุน บริ ษัท เงินทุน ศรี สวัสดิ์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริ หาร และกรรมการคณะกรรมการลงทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด (มหาชน)
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ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

6 แห่ง
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการกากับดูแลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
และกรรมการเจรจราแก้ ไขปั ญหาข้ อพิพาทกับบริษัทคูส่ มั ปทาน
บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริ ษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จากัด
- กรรมการ บริ ษัท เวลา ชะอา เรสซิเดนเซส จากัด
- กรรมการ บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
- กรรมการ บริ ษัท เทลอน โฮลดิ ้ง จากัด
- กรรมการ บริ ษัท อุตสาหกรรมนมไทย จากัด

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่ อย

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ 1/1 ครัง้ (คิดเป็ น ร้ อยละ 100)

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

4 เดือน (วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2561)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
5. นางสาว ศิริกุล เลากัยกุล
อายุ 59 ปี
ตาแหน่ งในบริษัท

เสนอเป็ นกรรมการบริษัทฯ
ไม่มี

การศึกษา

- ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับมหาวิทยาลัยวิคตอเรี ย ประเทศออสเตรเลีย

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
สัดส่ วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/
บุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี
ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ การทางานในอดีต

- การวางกลยุทธ์ ของการสร้ างแบรนด์ องค์ กรและแผนงานเพื่อการพัฒนา
อย่า งยั่งยื น อาทิ กลุ่ม ปตท. ตลาดหลักทรั พย์ ปูนซิเ มนต์ ไทย เบทาโกร
ดอยคา ไปรษณีย์ไทย และอื่นๆ

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ
บริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

5 แห่ง
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- กรรมการศูนย์บริ จาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
- กรรมการที่ปรึกษา หอการค้ าและสภาหอการค้ าไทย
- ผู้ก่อตังบริ
้ ษัทที่ปรึกษาแบรนด์บอี ิ ้ง
- กรรมการ บริ ษัท บีอิ ้งซัสเทน จากัด
- Country Director, Sustainable Brands Conference, Thailand

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

-

ไม่มี
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