สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
ประวัติกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่ ง

รศ.ดร. รุธริ ์ พนมยงค์
50 ปี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริ ษทั - ไม่ม ี การเข้าร่วมการประชุมในปี 2560
คณะกรรมการบริ ษทั
จานวน 7 / 7 ครัง้ (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 6 / 6 ครัง้ (100%)
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระ จานวน 2 วาระ (รวมเป็ นระยะเวลา 6 ปี )
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตร

คณะ / สาขา
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
กฏหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์
วิชาชีพชัน้ สูงในการแปลคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
และภาษาฝรังเศษทางกฎหมาย
่
ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางสังคมศาสตร์

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

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์ การทางานที่สาคัญ
บริ ษทั จดทะเบียน
ช่วงเวลา
ตาแหน่ ง
2554 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2559 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2557 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

รุ่นที่ 44 / 2005
รุ่นที่ 13 / 2006
รุ่นที่ 103 / 2008

ชื่อบริ ษทั
บมจ.ซีออยล์
บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊พ
บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์

ประเภทธุรกิ จ
จาหน่ายน้ามันเชือ้ เพลิง
ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์หนังสาเร็จรูป
ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ชื่อบริ ษทั
บจก.โกลบอล ออลไซท์
บจก.ลีฟวิง่ เฮดควอเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย)
บจก. เจริญสินพร็อพเพอร์ต้ี

ประเภทธุรกิ จ
ประกอบธุรกิจบริการรับเป็ นทีป่ รึกษา
ธุรกิจรับออกแบบภายใน
สถาบันการศึกษา
ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้า

กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ช่วงเวลา
2559 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั
2536 - ปั จจุบนั
2556 - 2558

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
อาจารย์ประจาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
กรรมการ

2554 - 2556

กรรมการอิสระ

กิ จการอื่นที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่ม ี –

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
ประวัติกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่ ง

นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม
36 ปี
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริ ษทั ร้อยละ 0.79 (จานวน 4,400,000 หุน้ )
การเข้าร่วมการประชุมในปี 2560
คณะกรรมการบริ ษทั
จานวน 7 / 7 ครัง้ (100%)
คณะกรรมการบริ หาร
จานวน 10 / 12 ครัง้ (83%)
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการ
จานวน 2 วาระ (รวมเป็ นระยะเวลา 6 ปี )
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

คณะ / สาขา

สถาบันการศึกษา

บริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
RMIT University, Melbourne, Australia

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
หลักสูตร Risk Management program for Corporate Leader

รุ่นที่ 92 / 2011
รุ่นที่ 170 / 2013
รุ่นที่ 2 / 2015
รุ่นที่ 4 / 2016

ประสบการณ์ การทางานที่สาคัญ
บริ ษทั จดทะเบียน:
ช่วงเวลา
2554 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่

ชื่อบริ ษทั
บมจ.ซีออยล์

ประเภทธุรกิ จ
จาหน่ายน้ามันเชือ้ เพลิง

กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน:
ช่วงเวลา
2560 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 - 2558
2555 - 2556
2555 - 2556
2552 - 2556

ตาแหน่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อบริ ษทั
บจก.ลีฟวิง เอ็นเนอร์จแี ละบริษทั ย่อย
บจก.ซีออยล์ ปิ โตรเคมีคอล
Sea Oil Petroleum PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์)
Sea Oil Offshore Limited (ประเทศมาเลเซีย)
Sea Oil Energy Limited (ประเทศเบอร์มวิ ด้า)
บจก.นทลิน
บจก.ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชัน่
บจก.นทลินออฟชอร์
บจก.นทลิน แมเนจเมนท์
บจก.เนลล์อะโฮลิค

กิ จการอื่นที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่ม ี -

ประเภทธุรกิ จ
ผลิตและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้ า
โรงแยกตอนเดนเสท
ธุรกิจจาหน่ายน้ามันเชือ้ เพลิง
ธุรกิจจาหน่ายน้ามันเชือ้ เพลิง
ลงทุนในบริษทั อื่น
ขนส่งทางน้า
บริการขนส่งบุคคลทางอากาศ
ขนส่งทางน้า
บริหารจัดการเรือ
สปามือและสปาเท้า

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3
ประวัติกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
ตาแหน่ ง

นายสุรพล มีเสถียร
64 ปี
กรรมการ / กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริ ษทั ร้อยละ 0.53 (จานวน 2,933,329 หุน้ )
การเข้าร่วมการประชุมในปี 2560
คณะกรรมการบริ ษทั
จานวน 7 / 7 ครัง้ (100%)
คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ
จานวน 1 / 1 ครัง้ (100%)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จานวน 1 / 1 ครัง้ (100%)
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการ
จานวน 2 วาระ (รวมเป็ นระยะเวลา 6 ปี )
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี

คณะ / สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาศาสตร์

สถาบันการศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โรงเรียนนายเรือ

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
หลักสูตร การบริหารความเสีย่ งองค์กร รุ่นที่ 10 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริ หารในกิ จการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
ช่วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริ ษทั
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการสรรหา บมจ.ซีออยล์
กาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ.พริมา มารีน (ชือ่ เดิม “บจก.นทลินออฟชอร์”)
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ช่วงเวลา
ตาแหน่ ง
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2554 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2557 - 2559
2554 - 2559
2549 - 2559

กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อบริ ษทั
Nathalin Shipping Pte. Ltd. (สิงคโปร์) (ชือ่ เดิม
“Nathalin Offshore PTE Ltd.” (ประเทศสิงคโปร์))
บจก.คุณนที
สมาคมเจ้าของเรือไทย
บจก.นทลิน
บจก.เอ็น.ที.แอล. มารีน
บจก.บทด
บจก.โกลเด้นชิพ ซัพพลาย

กิ จการอื่นที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่ม ี -

รุ่นที่ 155 / 2012
รุ่นที่ 92 / 2011
รุ่นที่ 20 / 2015
รุ่นที่ 10 / 2017

ประเภทธุรกิ จ
จาหน่ายน้ามันเชือ้ เพลิง

ขนส่งทางน้า
ประเภทธุรกิ จ
บริการจัดส่งสินค้าทางทะเล
ขนส่งทางน้า
ขนส่งทางน้า
ขนส่งทางน้า
ขนส่งทางน้า
ขนส่งทางน้า
ธุรกิจจัดซือ้ และจัดจาหน่ายอะไหล่เรือ

