เอกสารแนบ 4

ข้อมูลเบือ
้ งต้นของกรรมการทีเ่ สนอให้แต่งตัง้
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ

นายฉัตรชัย บุญรัตน์

อายุ

70 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

-

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

-

ปริญญาตรีตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

หลักสูตร Chairman 2000 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 จาก
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท)

การอบรมในปีที่ผ่านมา

-

ไม่มี

ประสบการณ์การทางาน

-

ปี 2538 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ / ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
-

ปี 2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่งงานในปัจจุบัน

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

มีส่วนได้เสียเฉพาะ วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการทีเ่ ป็น
บริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานกรรมการ
บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

17 เมษายน 2538

จานวนวาระที่เคยดารงตาแหน่ง

จานวน 7 วาระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ไม่มี

จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
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ข้อมูลเบือ
้ งต้นของกรรมการทีเ่ สนอให้แต่งตัง้
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ

นายพิชย
ั จิราธิวฒ
ั น์

อายุ

57 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

-

ปริญญาโท MBA, Azusa Pacific University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

-

ปริญญาตรี BA, Claremont College

ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

-

หลักสูตร Strategic Planning & Management in
Retailing, IGDS

-

หลักสูตร สจว.รุ่นที่ 98, สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่ง
ประเทศไทย

การอบรมในปีที่ผ่านมา
ประสบการณ์การทางาน

-

หลักสู่ตร วปอ. รุ่นที่ 53,วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ไม่มี

-

ปี 2555- ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

-

ปี 2542-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท ในกลุ่มเซ็นทรัล

ตาแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

มีส่วนได้เสียเฉพาะวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

5 เมษายน 2555

จานวนวาระที่เคยดารงตาแหน่ง

จานวน 2 วาระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

6,597,900 หุ้น หรือ 2.36%

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

10/10
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ข้อมูลเบือ
้ งต้นของกรรมการทีเ่ สนอให้แต่งตัง้
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ (กรรมการใหม่)
ชื่อ

นายอรินทร์ จิรา

อายุ

68 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

-

ปริญญาโท MBA, University of California,
Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา

-

ปริญญาตรี สาขา Chemical Engineering, University of
California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

-

ไม่มี

ประสบการณ์การทางาน

-

กรรมการ AEC แห่งชาติ

-

กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด

-

กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

-

กรรมการ การประปานครหลวง

-

ประธานกรรมการสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเชียน

-

เลขาธิการ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน

-

กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-

รองประธานกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเคมี สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จากัด

-

กรรมการผู้จัดการ บริษัท Exxon Chemical Thailand จากัด

-

ผู้อานวยการ การตลาดผลิตภัณฑ์พลาสติก สานักงานใหญ่ ณ
ฮ่องกง บริษัท Exxon Chemical Asia Pacific จากัด

ตาแหน่งงานในปัจจุบัน

-

ประธานสภาที่ปรึกษุรกิจอาเซียน ประเทศไทย

-

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-

ประธาน บริษัท มาบตาพุด อินดัสเทรียลแก๊ส จากัด

-

ประธาน บริษัท ย่างกุ้ง อินดัสเทรียลแก๊ส จากัด

-

กรรมการที่ ป รึ ก ษาอาวุ โ ส บริ ษั ท บางกอกอิ น ดั ส เทรี ย ลแก๊ ส
จากัด

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

ไม่มีส่วนได้เสีย ยกเว้น การถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการ

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ไม่มี
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