สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 6

ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน

ชือ่ – สกุล
อายุ (ป)
ที่อยู
ดํารงตําแหนงในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม
หลักสูตรกรรมการ

ประวัติการทํางาน

รอยตํารวจโทศิวะรักษ พินิจารมณ
69
247 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- Master of Arts in Public Administration, Minnesota State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สังคมศาสตร (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ประกาศนียบัตรทางบัญชี UCLA, California, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรดานภาษี H&R BLOCK TAX SCHOOL, California, U.S.A.
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมลรัฐ California, U.S.A
- ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตจากสมาคมผูตรวจสอบภายในสากล (The IIA)
- ผูตรวจสอบดานการทุจริตรับอนุญาตจากสมาคมตรวจสอบดานการทุจริตสากล (The ACFE)
- Directors Accreditation Program (DAP) รุน 14/2004
- Directors Certification Program (DCP) รุน 44/2004
- Audit Committee Program (ACP) รุน 16/2007
- Role of the Chairman Program (RCP) รุน 24/2009
- How to Measure the Success of Corporation Strategy รุน 4/2014
- Successful Formulation & Execution of Strategy รุน 20/2014
- Chartered Director Class (CDC) รุน 9/2015
ป 2551- ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีทีซีแอล
ป 2558- ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. SRK
ป 2553-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. Ini3 Digital
ป 2555-ปจจุบัน กรรมการบริษทั บจก. Lee and Phinicharomna
-ไมม-ี
-ไมม-ี

สัดสวนการถือหุน
ประวัติการทําผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปที่ผานมา
ความสัมพันธทาง
-ไมม-ี
ครอบครัวระหวางผูบริหาร
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วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้
การเขารวมประชุม
ในรอบปที่ผานมา

ไม มี ส ว นได เ สี ย พิ เ ศษที่ แ ตกต า งจากกรรมการคนอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากค า เบี้ ยประชุ ม ที่ จั ด สรรให
กรรมการทุกคนตามเกณฑปกติ
- คณะกรรมการบริษัท
6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครัง้

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันในชวง 2 ปที่ผานมา

1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
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-ไมม-ี
-ไมม-ี
-ไมม-ี

ชื่อ – สกุล
อายุ (ป)
ที่อยู
ดํารงตําแหนงในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม
หลักสูตรกรรมการ
ประวัติการทํางาน

สัดสวนการถือหุน
ประวัติการทําผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปที่ผานมา
ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร
วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้
การเขารวมประชุม
ในรอบปที่ผานมา

นายเพียรชัย ถาวรรัตน
61
247 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (Doctor Candidate)
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
- Director Certification Program (DCP 198)
- Role of the Chairman Program (RCP 36/2015)
- Ethical Leadership Program (ELP 8/2560)
ป 2550-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บ.พีซีที เอเชียประกันภัย จํากัด สปป.ลาว
ป 2540-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พีซีทีบี
ป 2540-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. พีซีทีแอล
ป 2560-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยไพรเวทโพสต
-ไมม-ี
-ไมม-ี
-ไมม-ี
ไม มี ส ว นได เ สี ย พิ เ ศษที่ แ ตกต า งจากกรรมการคนอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากค า เบี้ ยประชุ ม ที่ จั ด สรรให
กรรมการทุกคนตามเกณฑปกติ
- คณะกรรมการบริษัท
6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 11/12 ครั้ง

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันในชวง 2 ปที่ผานมา

1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
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-ไมม-ี
-ไมม-ี
-ไมม-ี

ชื่อ – สกุล
อายุ (ป)
ที่อยู
ดํารงตําแหนงในบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรม
หลักสูตรกรรมการ
ประวัติการทํางาน
สัดสวนการถือหุน
ประวัติการทําผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปที่ผานมา
ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวางผูบริหาร
วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนในครั้งนี้
การเขารวมประชุม
ในรอบปที่ผานมา

ดร.นที นาคธนสุกาญจน
54
247 ถนนรมเกลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต (การเงิน) โครงการปริญญาเอกรวม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (ไฟฟา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Directors Accreditation Program (DAP) รุน 134/2017
ปจจุบัน อาจารยวิทยาลัยนานาชาติ สาขานวัตกรรมดิจิตัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
14,000,000 หุน (คิดเปน 0.11 %)
-ไมม-ี
-ไมม-ี
ไม มี ส ว นได เ สี ย พิ เ ศษที่ แ ตกต า งจากกรรมการคนอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากค า เบี้ ยประชุ ม ที่ จั ด สรรให
กรรมการทุกคนตามเกณฑปกติ
- คณะกรรมการบริษทั
6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันในชวง 2 ปที่ผานมา

1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
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-ไมม-ี
-ไมม-ี
-ไมม-ี

