เอกสารแนบ 5

ข้อมูลเบือ
้ งต้นกรรมการอิสระทีบ
่ ริษท
ั ฯ เสนอให้เป็นผูร้ บ
ั มอบฉันทะ

ชื่อ

นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง

อายุ

49 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

-

ปริญญาโท ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัย

โคโลราโด
รัฐเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
-

ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

-

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท) รุ่นที่ 11

-

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่น 69 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

Rebuilding Private Bank after the Crisis โดย
สถาบัน VRL ประเทศสิงคโปร์

-

Private Banking : Strategies & Techniques for Growth
โดยสถาบัน Euromoney Training ประเทศอังกฤษ

-

Leadership Greatness - Great Leader, Great Team,
Great Results

-

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT7) ปี 2557

-

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่18 ปี 2558

การอบรมปีที่ผ่านมา

-

ไม่มี

ประสบการณ์การทางาน

-

ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

-

ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ดุสิตธานี พร๊อพเพอร์ตีส์ รีท จากัด

-

ปี 2557 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

-

ปี 2553 - 2556

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
-

ปี 2553 – 2556

ผู้บริหารธุรกิจไพรเวทแบงค์เครือ

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
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-

ปี 2548 -2552

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

มีส่วนได้เสียเฉพาะวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

29 มีนาคม 2556

จานวนวาระที่เคยดารงตาแหน่ง

จานวน 2 วาระ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

จานวนครั้งการเข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

4/4

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4/4

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ

1/1
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ข้อมูลเบือ
้ งต้นกรรมการอิสระทีบ
่ ริษท
ั ฯ เสนอให้เป็นผูร้ บ
ั มอบฉันทะ

ชื่อ

นางสาวนาฎ ฟองสมุทร

อายุ

55 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

-

เอกสารแนบ 5

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ School of Management,
Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าทีก
่ รรมการ

-

ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น
122/2015 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

-

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
พาณิชย์ รุ่นที่ 9 (TEPCoT9)

การอบรมในปีที่ผา่ นมา

-

ไม่มี

ประสบการณ์การทางาน

-

ปี 2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
-

ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร Otium Living Pte.,Ltd.

-

ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิมาแตร์เดอี

-

ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แน็บนิวตริซายส์
จากัด

ตาแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลีกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

วันทีไ
่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ

9 พฤษภาคม 2557

จานวนวาระทีเ่ คยดารงตาแหน่ง

จานวน 2 วาระ

สัดส่วนการถือหุน
้ ในบริษท
ั

120,500 หุ้น หรือ 0.04%

จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ

4/4
3/4
1/1
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