สิงทีส่ งมาด้ วย 10

ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษัททีเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
ชือ-นามสกุล
อายุ
ทีอยู่
ตําแหน่ งในบริษัท
วุฒกิ ารศึกษา

นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
71 ปี
เลขที 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชัน 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
• ปริ ญญาโท สาขาการจัดการ Asian Institute of Management
• ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ การทํางาน
2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี
2543-ปัจจุบนั กรรมการ
2545-2557 ประธานคณะกรรมการสรรหา
2549-2553 กรรมการสรรหา
2550-ปัจจุบนั นายกสภามหาวิทยาลัยเซนจอห์น
2558-ปัจจุบนั กรรมการ
2545-ปัจจุบนั กรรมการ
2537-ปัจจุบนั กรรมการ
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2560

บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยเซนจอห์น
Salan Development Co., Ltd.
บริ ษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพ จํากัด
บริ ษัท เซนต์จอห์นเพือการศึกษา จํากัด
11 ปี 5 เดือน
คณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง จาก 6 ครัง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง จาก 4 ครัง

ลักษณะความสัมพันธ์
• จํานวนหุ้นทีถือในบริ ษัท

300,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.004

• การเป็ นญาติสนิทกับกรรมการ/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไม่มี

• บริ ษัท/บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจ

ไม่มี

มีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา
การมีส่วนได้ เสียในวาระทีเสนอในการประชุมผู้ถอื หุ้นครังนี

ไม่มี

สิงทีส่ งมาด้ วย 10
ชือ-นามสกุล

นายธีระพล ปุสสเด็จ

อายุ

67 ปี

ทีอยู่

เลขที 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชัน 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ตําแหน่ งในบริษัท

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

วุฒกิ ารศึกษา

• ปริ ญญาโท MBA (Finance), University of Detroit, Michigan, สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

• Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ประสบการณ์ การทํางาน
2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ปั จจุบนั
ทีปรึกษาประธานกรรมการ
บริ ษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2555-2557 ประธานกรรมการ
บริ ษัท กรุงไทย ไอบีเจลิสซิง จํากัด
2552-2555 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
กรรมการ
บริ ษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท กรุงไทยแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด
กรรมการกลุม่
บริ ษัท นําตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด
อนุกรรมการ คณะกรรมการพิจารณา
บรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ

4 ปี 6 เดือน

ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริ ษัท 6 ครัง จาก 6 ครัง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง จาก 4 ครัง

ลักษณะความสัมพันธ์
• จํานวนหุ้นทีถือในบริ ษัท

ไม่มี

• การเป็ นญาติสนิทกับกรรมการ/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไม่มี

• บริ ษัท/บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจ

ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียในวาระทีเสนอในการประชุมผู้ถอื หุ้นครังนี

ไม่มี

มีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา

