สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
ประวัติกรรมการอิ สระ ผูร้ บั มอบฉันทะลงมติ ในที่ประชุม
ข้อมูลของคณะกรรมการอิ สระ
ชื่อ-นามสกุล รศ.ดร.รุธริ ์ พนมยงค์
อายุ
46 ปี
ตําแหน่ ง กรรมการอิสระ
/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่
บ้านเลขที่ 39/92 หมู่บา้ นนิชดาธานี ถนนสามัคคี
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ประกาศนี ยบัตร
ประกาศนี ยบัตร

คณะ / สาขา
โลจิ สติ กส์ระหว่างประเทศ
กฎหมายธุรกิ จระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์
ระเบียบวิ ธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์
วิ ชาชีพชัน้ สูงในการแปลคําศัพท์
ภาษาอังกฤษและภาษาฝรังเศษทาง
่
กฎหมาย

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์การทํางาน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ ง
2554 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
2554 - ปจั จุบนั กรรมการอิสระ
2539 - ปจั จุบนั กรรมการ
2536 - ปจั จุบนั อาจารย์ประจํา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษทั

สถาบันการศึกษา
Cardiff University, Wales, United Kingdom
Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France
Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France
Lycee Michelet, France
Cardiff University, Wales, United Kingdom
Paris Institute of Comparative Law, France

รุ่นที่ 44 / 2005
รุ่นที่ 13 / 2006
รุ่นที่ 103 / 2008
ชื่อบริษทั
บริษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เจริญสินพร็อพเพอร์ต้ี จํากัด
บริษทั ลีฟวิง่ เฮดควอเตอร์ จํากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทธุรกิ จ
ธุรกิจจําหน่ายนํ้ามันเชือ้ เพลิง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจรับออกแบบภายใน
สถาบันการศึกษา

- ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการอิสระไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการลงมติทกุ วาระของทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557 ยกเว้นวาระ
ที่ 8 การพิจารณาอนุมตั จิ า่ ยค่าตอบแทนกรรมการ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
ประวัติกรรมการอิ สระ ผูร้ บั มอบฉันทะลงมติ ในที่ประชุม
ข้อมูลของคณะกรรมการอิ สระ
ชื่อ-นามสกุล ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
อายุ
64 ปี
ตําแหน่ ง กรรมการอิสระ
/ กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่
บ้านเลขที่ 93/97 หมู่ 3 ตําบลบึงยีโ่ ถ อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุม ธานี
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คณะ / สาขา
การบริหารการศึกษาและภาวะผูน้ ํา
ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
การศึกษา

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
ประสบการณ์การทํางาน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ ง
2554 - ปจั จุบนั กรรมการตรวจสอบ
2552 - ปจั จุบนั ประธานโครงการพัฒนาผูบ้ ริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษทั

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

รุ่นที่ 92 / 2011
รุ่นที่ 158 / 2012
รุ่นที่ 42 / 2013
ชื่อบริษทั
บริษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
สถาบันรัชต์ภาคย์

ประเภทธุรกิ จ
ธุรกิจจําหน่ายนํ้ามันเชือ้ เพลิง
สถาบันการศึกษา

- ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการอิสระไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการลงมติทกุ วาระของทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557 ยกเว้นวาระ
ที่ 7 การพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระ และวาระที่ 8 การพิจารณาอนุมตั จิ า่ ยค่าตอบแทนกรรมการ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
ประวัติกรรมการอิ สระ ผูร้ บั มอบฉันทะลงมติ ในที่ประชุม
ข้อมูลของคณะกรรมการอิ สระ
ชื่อ-นามสกุล นายทวีป สุนทรสิงห์
อายุ
63 ปี
ตําแหน่ ง รองประธานกรรมการ
/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่
บ้านเลขที่ 62 ซอยสมานฉันท์–บาร์โบส ถนนสุขมุ วิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

คณะ / สาขา
นิ ติศาสตร์

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสูตร Financial Statements of Director (FSD)
ประสบการณ์การทํางาน
ช่วงเวลา
ตําแหน่ ง
2554 - ปจั จุบนั รองประธานกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ
2535 - 2553
ผูจ้ ดั การ
สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษทั

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รุ่นที่ 97 / 2012
รุ่นที่ 42 / 2013
รุ่นที่ 20 / 2013
ชื่อบริษทั
บริษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิ จ
ธุรกิจจําหน่ายนํ้ามันเชือ้ เพลิง

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

- ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการอิสระไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการลงมติทกุ วาระของทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557 ยกเว้นวาระ
ที่ 7 การพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระ และวาระที่ 8 การพิจารณาอนุมตั จิ า่ ยค่าตอบแทนกรรมการ

