สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

ประวัติกรรมการทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อแต่ งตั้งเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ

พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล
อายุ 63 ปี

ตําแหน่ ง
 กรรมการอิสระ
คุณวุฒ ทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ บญั ฑิตโรงเรี ยนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 123/2016
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อื่น / กิจการอื่น
- 2559-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.ริ ช สปอร์ ต
- 2559-ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ บมจ.2เอส เมทัล
- 2561-ปัจจุบนั
หัวหน้าคณะทํางาน สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการกลัน่ กรองด้านยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
- 2561-ปัจจุบนั
- 2560-ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษาประธานกรรมการ บมจ.กสทโทรคมนาคม
- 2560-ปัจจุบนั
กรรมการ สภาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2558-2559
ผูท้ รงคุณวุฒิพิเศษ (อัตราพลเอก) กองบัญชาการกองทัพไทย
- 2556-2558
เจ้ากรมการสื่ อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
- 2552-2558
ผูท้ รงคุณวุฒิพิเศษ(อัตราพลโท) กองบัญชาการกองทัพไทย
ประสบการณ์ ทาํ งาน5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรื อตําแหน่ งที่สําคัญ
2559-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.ริ ช สปอร์ ต
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-

2559-ปัจจุบนั
2561-ปัจจุบนั

-

2561-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2560-ปัจจุบนั
2558-2559

กรรมการอิสระ บมจ.2เอส เมทัล
หัวหน้าคณะทํางาน สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการกลัน่ กรองด้านยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ที่ปรึ กษาประธานกรรมการ บมจ.กสทโทรคมนาคม
กรรมการ สภาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
ผูท้ รงคุณวุฒิพิเศษ (อัตราพลเอก) กองบัญชาการกองทัพไทย

คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามของกรรมการตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ


สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

ประวัติกรรมการทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อแต่ งตั้งเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ

นายมนชัย พงศ์ สถาบดี
อายุ 53 ปี

ตําแหน่ ง
 กรรมการอิสระ
คุณวุฒ ทิ างการศึกษา / ประวัติอบรม
- ปริ ญญาโท บริ หารการจัดการ Boston University,Boston,MA.,USA
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ เอกการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่62
- หลักสู ตรประกาศนียบัตรชั้นสู งการบริ หารเศรฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริ หารระดับสู ง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสู ตรประกาศนียบัตรชั้นสู งการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริ หารระดับสู ง สถาบัน
พระปกเกล้า
- หลักสู ตรกรรมการเบื้องต้น Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- Six Sigma , GE Hong Kong,Singapore
- Genesis Sale trainng, GE Hong Kong
- Seven Habit Management
- Warehouse & Logistic Distribution Management
การดํารงตําแหน่ งในบริษทั อื่น / กิจการอื่น
- 2555-ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั คอร์ เทค คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ศรี นานาพร มาร์ เก็ตติง้ จํากัด (มหาชน)
- 2552-2555
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ริ เวอร์ แคว อินเตอร์เนชัน่ แนล อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
- 2549-2552
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั อกริ เพียว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
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-

2548-2549
2546-2548
2544-2546
2541-2544
2537-2541
2536-2537
2536
2534-2536

กรรมการผูจ้ ดั การ Hantex Public Company Limited
รองกรรมการผูจ้ ดั การ Netactive & Service Co.,ltd.
ผูอ้ าํ นวยการขาย KIT Co.,Ltd.
ผูจ้ ดั การภาคพื้น มูลนิธิขนส่ งการค้า และพาณิ ชย์ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายขาย GE SIAM Information and Service Co.,ltd.
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด Samart Telecoms Co.,Ltd.
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย Cambodia Samart Co.,Ltd.พนมเปญ กัมพูชา
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ Samart Telecoms Co.,Ltd.

ประสบการณ์ ทาํ งาน5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรื อตําแหน่ งที่สําคัญ
- 2555-ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั คอร์ เทค คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ศรี นานาพร มาร์ เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)
- 2552-2555
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั ริ เวอร์ แคว อินเตอร์ เนชัน่ แนล อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด
- 2549-2552
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั อกริ เพียว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามของกรรมการตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ


