ประวัติกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระและได้รบั การเสอนชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่

ชื่อ-สกุล

นางประจวบ คล้ายอุบล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วัน/เดือน/ปี เกิ ด

26 กุมภาพันธ์ 2472

อายุ

86 ปี

การถือหุ้นในบริษทั ฯ (ณ วันที่ 18 มี.ค.58)

771,333 หุน้ (0.23%)

เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการตัง้ แต่ปี

2532

ตาแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่น
- ไม่มี
ตาแหน่ งกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่มี
การศึกษา/การฝึ กอบรม
- เตรียมอุดมศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่ของกรรมการ
- หลักสูตร DAP (Director Accreditation Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557
- การประชุมคณะกรรมการ

11/12 ครัง้

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด
- ไม่มี

ประวัติกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระและได้รบั การเสอนชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่
นางสุเนตร คิ้ วคชา

ชื่อ-สกุล

กรรมการ
วัน/เดือน/ปี เกิ ด

10 ธันวาคม 2496

อายุ

62 ปี

การถือหุ้นในบริษทั ฯ

ไม่มี

เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการตัง้ แต่ปี

2536

ตาแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่น
- ไม่มี ตาแหน่ งกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ปี 2551 - ปจั จุบนั
กรรมการ บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี
ปี 2529 - ปจั จุบนั
กรรมการ บจ.เบิรด์ เซอคัส
ปี 2528 - ปจั จุบนั
กรรมการ บจ.ซิลเวอร์เฮาส์
การศึกษา/การฝึ กอบรม
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมบทบาทหน้ าที่ของกรรมการ

- หลักสูตร DAP (Director Accreditation Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557
- การประชุมคณะกรรมการ

11/12 ครัง้

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด
- ไม่มี –

ประวัติกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระและได้รบั การเสอนชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่
ชื่อ-สกุล

นายอานาจ คิ้ วคชา
กรรมการ

วัน/เดือน/ปี เกิ ด

17 เมษายน 2523

อายุ

35 ปี

การถือหุ้นในบริษทั ฯ (ณ วันที่ 18 มี.ค.58)

15,124,474 หุน้ (4.54%)

เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการตัง้ แต่ปี

2551

ตาแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่น
- ไม่มี
ตาแหน่ งกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ปี 2549 - ปจั จุบนั
กรรมการ บจ.คชา บราเธอร์ส
ปี 2550 - ปจั จุบนั
กรรมการ บจ.ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม
การศึกษา/การฝึ กอบรม

- Master of Science in Management (IMEX) Program, Finance major,
The London School of Economics and Political Science, London, U.K.
- MBA International Management Exchange Program (IMEX), Finance major,
Leonard N. Stern School of Business, New York University, U.S.A.
- Bachelor of Science in Mathematics with Management, Management major,
Tanaka Business School, Imperial College, London, U.K.
- Bachelor of Science in Mathematics with Management, Mathematics major,
Imperial College, London, U.K.
การอบรมบทบาทหน้ าที่ของกรรมการ
- ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557
- การประชุมคณะกรรมการ

11/12 ครัง้

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด
- ไม่มี –

ประวัติกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระและได้รบั การเสอนชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งใหม่
ชื่อ-สกุล

นายฤทธิ์ คิ้ วคชา
กรรมการ

วัน/เดือน/ปี เกิ ด

11 มิถุนายน 2525

อายุ

33 ปี

การถือหุ้นในบริษทั ฯ (ณ วันที่ 18 มี.ค.58)

15,455,299 หุน้ (4.64%)

เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการตัง้ แต่ปี

2556

ตาแหน่ งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่น

- ไม่ม ี ตาแหน่ งกรรมการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

ปี 2554 - ปจั จุบนั
ปี 2551 - ปจั จุบนั
ปี 2549 - ปจั จุบนั

กรรมการ บจ. จังเกิลเวิลด์
กรรมการ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. คชาบราเธอร์ส

การศึกษา/การฝึ กอบรม

- ปริญญาโท สาขาวิชาบัญชีและการเงิน จาก The London School of Economics and
Political Science, London, U.K.
- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จาก Imperial College of Science,
Technology and Medicine, London, U.K.

การอบรมบทบาทหน้ าที่ของกรรมการ
-

หลักสูตร DCP (Director Certification Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร DAP (Director Accreditation Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร ACP (Audit Committee Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตร Director Diploma Examination, The Australian Institute of Directors Association, Australia
หลักสูตร DCP Imperial College, U.K.

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557
- การประชุมคณะกรรมการ
8/12 ครัง้
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด
- ไม่มี -

