สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
1. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
อายุ 61 ปี
ตาแหน่ งในบริษัท

เสนอเป็ นกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

การศึกษา

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัว่ ไป)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตรศิษย์การบิน รุ่นที่ 72 โรงเรี ยนการบิน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง ด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 (วนพ. 12)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Overseas Joint Warfare ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตร Asia-Pacific Center for Security Studies, Hawaii
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร Logistics Technology for Executives at Institute for Defense &
Business, University of North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริ กา

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/
บุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางานในอดีต

-

ผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
ผู้ช่วยผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ ยุทธบริ การ กองทัพอากาศ
ผู้ช่วยผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ กิจการพิเศษ กองทัพอากาศ
รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

ข้ าราชการบานาญ กระทรวงกลาโหม

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่ อย

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ปกติ 3/3 ครัง้ (คิดเป็ น ร้ อยละ 100)
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิเศษ 5/5 ครัง้ (คิดเป็ น ร้ อยละ 100)

วันที่รับตาแหน่ ง

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

9 เดือน

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
2. นายวัชรา ตันตริยานนท์
อายุ 61 ปี
ตาแหน่ งในบริษัท

เสนอเป็ นกรรมการบริษัทฯ
กรรมการอิสระ กรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- ปริ ญญาโท Science in Management Administration
Northrop University รัฐแคลิฟอร์ เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/
บุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550
- หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program
(ACP) รุ่น 41/2555
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 8/2555
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Report (MFR) รุ่น 16/2555
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 13/2555
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR) รุ่น 13/2555
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) รุ่น 6/2558
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ การทางานในอดีต

-

กรรมการ บริ ษัท ไฮโครควิพ จากัด
กรรมการ บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร ธนาคารออมสิน

2

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

3
2
-

แห่ง
กรรมการ บริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ และประธานกรมการ บริ ษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ ป จากัด (มหาชน)
แห่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ านการเงิน
สานักงานคณะกรรมการและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- กรรมการ และประธานกรรมการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่ อย

-

วันที่รับตาแหน่ ง

วันที่ 21 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

3 ปี 3 เดือน

เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ปกติ 11/12 ครัง้ (คิดเป็ น ร้ อยละ 91.66)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิเศษ 13/17 ครัง้ (คิดเป็ น ร้ อยละ76.47)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หารบริ ษัทฯ 18/22 ครัง้ (คิดเป็ น ร้ อยละ81.81)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 11/11 ครัง้ (คิดเป็ น ร้ อยละ 100)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 11/15 ครัง้
(คิดเป็ น ร้ อยละ73.33)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
3. พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล
อายุ 61 ปี
ตาแหน่ งในบริษัท

เสนอเป็ นกรรมการบริษัทฯ
รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/
บุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางานในอดีต

- สมาชิกสภากลาโหม กระทรวงกลาโหม
- ประธานกรรมการกากับติดตามการปฏิบตั ิงาน บริ ษัท อุตสาหกรรมการบิน จากัด
- ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพอากาศ
- ประธานกรรมการหารายได้ สนับสนุนมูลนิธิค้ มุ เกล้ าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิค้ มุ เกล้ าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หัวหน้ าคณะเจ้ าหน้ าที่เร่งรัดการซ่อมบารุงอากาศยานและยุทโธปกรณ์
กองทัพอากาศ
- กรรมการ บริ ษัท อุตสาหกรรมการบิน จากัด
- กรรมการสภาทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
- ผู้ช่วยผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ (สายยุทธบริ การ) กองทัพอากาศ
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ
- รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
- เจ้ ากรม กรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ
- รองเจ้ ากรม กรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ กองทัพอากาศ

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

ข้ าราชการบานาญ กระทรวงกลาโหม

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่ อย

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ปกติ 5/6 ครัง้ (คิดเป็ น ร้ อยละ 83.33)
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิเศษ 9/9 ครัง้ (คิดเป็ น ร้ อยละ100)
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/7 ครัง้ (คิดเป็ น ร้ อยละ 71.42)

วันที่รับตาแหน่ ง

วันที่ 28 มิถนุ ายน 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

1 ปี 1 เดือน

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
4. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
อายุ 60 ปี
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

เสนอเป็ นกรรมการบริษัทฯ
กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และประธานกรรมการบริ หาร
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินและการคลัง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริ หารจัดการสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักบริ หารระดับกลาง รุ่นที่ 1 กระทรวงคมนาคม
- หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 58 สานักงาน ก.พ.
- หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 6 สานักงาน ก.พ.
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ ง การบริ หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(ปรม.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้ า
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่น 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริ หารเทคโนโลยีระดับสูงภาครัฐ (CIO) รุ่นที่ 27
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
- หลักสูตรนักบริ หารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
(วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้บริ หารระดับสูง
(รุ่นที่ 5) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้ านดิจิทลั ภาครัฐ
ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/
บุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

2

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางานในอดีต

-

ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
รองปลัด กระทรวงคมนาคม (หัวหน้ า กลุ่ม ภารกิ จการพัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐานด้ านทางหลวง)
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

-

รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ ากลุม่ ภารกิจด้ านการขนส่ง)

-

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการชุดย่ อย

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ปกติ 7/12 ครัง้ (คิดเป็ น ร้ อยละ 58.33)
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิเศษ 5/17 ครัง้ (คิดเป็ น ร้ อยละ29.41)
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หารบริ ษัทฯ 16/22 ครัง้ (คิดเป็ น ร้ อยละ 72.72)

วันที่รับตาแหน่ ง

วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 21 เมษายน 2560
วันที่ 21 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

4 ปี 7 เดือน

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
5. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
อายุ 60 ปี
ตาแหน่ งในบริษัท
การศึกษา

สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
สัดส่ วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/
บุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์ การทางานในอดีต

เสนอเป็ นกรรมการบริษัทฯ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแองเกอโลสเตท รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่นที่ 11 (ว.ต.ท. 11)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 52 (วปอ. 52)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9 (วพน. 9)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2545
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 5/2548
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 9/2560
หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 4/2560
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
อธิบดีกรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์
ประธานกรรมการ บริ ษัท ธนารักษ์ พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด
กรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์
กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
กรรมการ บริ ษัท ทริ ส คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

5 แห่ง
- กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
4 แห่ง
- รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
- กรรมการ บริ ษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จากัด
- กรรมการ บริ ษัท สบาย เทคโนโลยี จากัด
- กรรมการ บริ ษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค จากัด
ไม่มี

วันที่รับตาแหน่ ง

วันที่ 16 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

6 เดือน

