สิ งทีส่งมาด้ว ย 3.

ประวัติ ก รรมการทีครบกํา หนดออกตามวาระ และได้ร บั การเสนอชื อกล บั เข้าดํา รงตําแหน่ งใหม่
ชือสกุล
ตํา แหน่ ง
วัน /เดือ น/ปี เกิ ด
อายุ
การถือ หุ้น ในบริ ษทั ฯ
เข้า ดํา รงตํา แหน่ งตังแต่

นายณรงค์ จุล ชาต
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
8 มกราคม 2481
79 ปี
388,886 หุน้ (0.02%)
ปี 2534

ความสัม พัน ธ์ทางครอบครัว ระหว่า งผูบ้ ริหาร
- ไม่มี คุณ วุฒิ ทางการศึก ษา
- Master of Public Administration, Syracuse University. U.S.A.
- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้ า ทีของกรรมการ
- หลักสูตร Chairman 2000 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร DAP (Director Accreditation Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร DCP (Director Certification Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์ ก ารทํา งานย้อ นหล งั 5 ปี (ระหว่างปี 2555-2559)
ตํา แหน่ งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบีย นอืน
ปี 2556 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษทั ซัสโก้ จํากัด (มหาชน)
ปี 2536 - ต.ค. 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ซัสโก้ จํากัด (มหาชน)
ตํา แหน่ งกรรมการในบริษทั อืนทีไม่ใ ช่บริษทั จดทะเบีย น
ปี 2556 - ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ บริษทั อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ปี 2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จํากัด
ปี 2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จํากัด
ปี 2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั สิรเิ จริญวัฒนา จํากัด
ปี 2551 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั ซัสโก้ รีเทล จํากัด
ปี 2550 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ
จํากัด (มหาชน)
การเข้า ร่ว มประชุม ในปี 2559
- การประชุมคณะกรรมการ

14/14 ครัง

คุณ สมบัติ ต ้อ งห้า มตามพระราชบัญญัติ บ ริษทั มหาชนจํา กัด
- ไม่มี 15

ประวัติ ก รรมการทีครบกํา หนดออกตามวาระ และได้ร บั การเสนอชื อกล บั เข้าดํา รงตําแหน่ งใหม่
ชือสกุล
ตํา แหน่ ง
วัน /เดือ น/ปี เกิ ด
อายุ
การถือ หุ้น ในบริ ษทั ฯ
เข้า ดํา รงตํา แหน่ งตังแต่

นายผิ น คิ วคชา
ประธานกรรมการบริหาร
25 กรกฎาคม 2487
76 ปี
366,666 หุน้ (0.02%)
ปี 2529

ความสัม พัน ธ์ทางครอบครัว ระหว่า งผูบ้ ริหาร
เป็ นสามีของนางสุเนตร คิวคชา นางอาภา คิวคชา และเป็ นบิดาของนางสาวอัมพรศรี คิวคชา
นายธนะ คิวคชา นายอํานาจ คิวคชา และนายฤทธิ คิวคชา
คุณ วุฒิ ทางการศึก ษา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ประกาศนียบัตรสาขาการบัญชีและกฎหมาย จากกรุงเทพการบัญชีวทิ ยาลัย
การอบรมบทบาทหน้ า ทีของกรรมการ
- หลักสูตร DAP (Director Accreditation Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร DCP (Director Certification Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์ ก ารทํา งานย้อ นหล งั 5 ปี (ระหว่างปี 2555-2559)
ตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน
- ไม่มี ตําแหน่งกรรมการในบริษทั อืนทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ปี 2559 - ปั จจุบนั
นายกสมาคมสวนสัตว์และสถานแสดงพันธุส์ ตั ว์นํา (TZAA)
ปี 2557 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จํากัด
ปี 2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั จังเกิลเวิลด์ จํากัด
ปี 2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จํากัด
ปี 2547 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน)
การเข้า ร่ว มประชุม ในปี 2559
- การประชุมคณะกรรมการ

13/14 ครัง

คุณ สมบัติ ต ้อ งห้า มตามพระราชบัญญัติ บ ริษทั มหาชนจํา กัด
- ไม่มี -

16

ประวัติ ก รรมการทีครบกํา หนดออกตามวาระ และได้ร บั การเสนอชื อกล บั เข้าดํา รงตําแหน่ งใหม่
ชือสกุล
ตํา แหน่ ง
วัน /เดือ น/ปี เกิ ด
อายุ
การถือ หุ้น ในบริ ษทั ฯ
เข้า ดํา รงตํา แหน่ งตังแต่

นางอาภา คิ วคชา
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
19 พฤศจิกายน 2496
64 ปี
70,366,666 หุน้ (3.17%)
ปี 2529

ความสัม พัน ธ์ทางครอบครัว ระหว่างผูบ้ ริหาร
เป็ นภรรยาของ ดร. ผิน คิวคชา
คุณ วุฒิ ทางการศึก ษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Diploma in Foreign Trade from London School of Foreign Trade U.K.
การอบรมบทบาทหน้ า ทีของกรรมการ
- หลักสูตร DAP (Directors Accreditation Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร DCP (Director Certification Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Chairman
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Finance for Non -Finance Director ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประสบการณ์ ก ารทํา งานย้อ นหล งั 5 ปี (ระหว่างปี 2558-2559)
ตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน
- ไม่มี ตําแหน่งกรรมการในบริษทั อืนทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ปี 2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จํากัด
การเข้า ร่ว มประชุม ในปี 2559
- การประชุมคณะกรรมการ

13/14 ครัง

คุณ สมบัติ ต ้อ งห้า มตามพระราชบัญญัติ บ ริษทั มหาชนจํา กัด
- ไม่มี -
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ประวัติ ก รรมการทีครบกํา หนดออกตามวาระ และได้ร บั การเสนอชื อกล บั เข้าดํา รงตําแหน่ งใหม่
ชือสกุล
ตํา แหน่ ง
วัน /เดือ น/ปี เกิ ด
อายุ
การถือ หุ้น ในบริ ษทั ฯ
เข้า ดํา รงตํา แหน่ งตังแต่

นายธนะ คิ วคชา
กรรมการ
24 ตุลาคม 2515
44 ปี
- ไม่มี ปี 2552

ความสัม พัน ธ์ทางครอบครัว ระหว่า งผูบ้ ริหาร
เป็ นบุตรของนายผิน คิวคชา กับ นางสุเนตร คิวคชา
คุณ วุฒิ ทางการศึก ษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Daito Bunka University, Japan.
ประสบการณ์ ก ารทํา งานย้อ นหล งั 5 ปี (ระหว่างปี 2558-2559)
ตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอืน
- ไม่มี ตําแหน่งกรรมการในบริษทั อืนทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ปี 2548 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จํากัด
การเข้า ร่ว มประชุม ในปี 2559
- การประชุมคณะกรรมการ

14/14 ครัง

คุณ สมบัติ ต ้อ งห้า มตามพระราชบัญญัติ บ ริษทั มหาชนจํา กัด
- ไม่มี -
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