บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
G Capital Public Company Limited

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา /
ตําแหนง
(ป)
ประวัติการอบรม

1. นายยงยุทธ ตะริโย

62

- ปริญญาโท สาขา สารสนเทศ
De Pual University , USA
- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
Northeastern Illinois University, USA
- SEP (Senior Executive Program) รุนที่ 9
สถาบันศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Role of Chairman Program (RCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial for Non-Directors (FND)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุน
ครอบครัว
ในบริษัท ระหวางผูบริหาร
-

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2549 - ปจจุบัน
2553 - 2555
2551 – 2555
2547 - 2553

หนาที่ 1

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
- ประธานกรรมการ
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
- รองผูอํานายการอาวุโส กลุมปฏิบัติการ
ธนาคารออมสิน
- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จํากัด (มหาชน)
- รองผูอํานายการ กลุมปฏิบัติการ
ธนาคารออมสิน

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

2. นายทวี โฆษิตจิรนันท

อายุ
(ป)

44

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท กฎหมายพาณิชย

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุน
ครอบครัว
ในบริษัท ระหวางผูบริหาร
-

มหาวิทยาลัย เคมบริดจ

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2556 - ปจจุบัน
2535 – ปจจุบัน

- ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
- ปริญญาตรี นิติศาสตร (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หนาที่ 2

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา
บริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

3. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

อายุ
(ป)

64

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
The University of Santa Clara, San Jose, C.A., USA
- ปริญาตรี สาขาบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4111)
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Role of the Chairman Program (RCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุน
ครอบครัว
ในบริษัท ระหวางผูบริหาร
-

หนาที่ 3

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2556- ปจจุบัน

-

2555- ปจจุบัน

-

2552 - ปจจุบัน

-

2552 - ปจจุบัน

-

2552 - ปจจุบัน

-

2552 - ปจจุบัน

-

2549 – ปจจุบัน

-

2552 – 2554

-

2551 – 2553

-

2551 - 2553

-

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
กระทรวงการคลัง
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซี ไอ เอ็ม บี – พรินซิเพิล จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัทที่ปรึกษา เอ็ม เอฟ ซี จํากัด
กรรมการและประธานบริหารความเสี่ยง , กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เพรซิเดนทเบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) : การเกษตร
กรรมการอํานวยการ , ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการติดตามและประเมินผล
สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
กรรมการ และประธานคณะเจาหนาที่บริหาร
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
การรถไฟแหงประเทศไทย
ประธานกรรมการ
บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว จํากัด : โรงแรม

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

4. ดร.ชินเวศ สารสาส

อายุ
(ป)

55

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการจัดการการพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยขอนแกน
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
University of Southern California, USA

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุน
ครอบครัว
ในบริษัท ระหวางผูบริหาร
-

บิดาของ
นายณัฐพล สารสาส

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2553 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2542 – ปจจุบัน
2535 – ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน
2552 – 2554
2539 - 2540

หนาที่ 4

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
- กรรมการ
บริษัท บานสามลม จํากัด : อสังหาริมทรัพย
- กรรมการและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน): ประกันชีวิต
- ประธานกรรมการ
บริษัท โรงแรมปาเกาะ จํากัด : โรงแรม
- กรรมการ
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ
บริษัท สองน้ํา จํากัด : บริษัทลงทุน
- ประธานกรรมการ
บริษัท สามลม จํากัด: บริษัทลงทุน
- กรรมการ
บริษัท ไขไก จํากัด : อสังหาริมทรัพย
- คณะกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
นายกรัฐมนตรี พณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
- กรรมการ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) : สายการบิน

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

5. นายณัฐพล สารสาส

อายุ
(ป)

35

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- High School
Le Rossey Institute, Switzerland
- Executive Education
University Of Southern California, California ,USA
- Certificate in Business Excellence
Columbia Business School, New York, USA

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุน
ครอบครัว
ในบริษัท ระหวางผูบริหาร
-

บุตรของ
ดร.ชินเวศ สารสาส

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2552 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน

2547 – ปจจุบัน
2535 – ปจจุบัน

หนาที่ 5

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
- กรรมการ
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท ไขไก จํากัด :อสังหาริมทรัพย
- กรรมการ
บริษัท บานสามลม จํากัด :อสังหาริมทรัพย
- กรรมการ
บริษัท ปาเกาะ เรซิเดนเซส จํากัด :อสังหาริมทรัพย
- กรรมการ
บริษัท อี.เอช.วาย จํากัด :บริหารจัดการระบบงาน
- กรรมการ
บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จํากัด :ทองเที่ยว
- กรรมการ
บริษัท ไฮพ ทเวนตี้ – ไฟว จํากัด : รับจัดการแสดงตาง ๆ
- กรรมการ
บริษัท ยู-ด็อกซ อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัด : โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ
- กรรมการ
บริษัท เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง จํากัด
- กรรมการ
บริษัท สามลม จํากัด : ลงทุน

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

6. นายสันติ หอกิตติกุล

อายุ
(ป)

62

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- โครงการพัฒนาผูบริหาร (Mini MBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (Finance)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุน
ครอบครัว
ในบริษัท ระหวางผูบริหาร
-

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2554 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2546 - 2548
2543 – 2546
2543 - 2546
2537 - 2540

7. นางวิภาดา ตันติประภา

53

- ปริญญาโท สาขา M.B.A., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท สาขา M.B.A., (Accounting),
The University of Texas at Austin, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขา B.B.A. (Accounting),
2nd Class Honors, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

หนาที่ 6

ไมมี

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
- กรรมการบริหาร
บริษัท เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง จํากัด
- กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
บริษทั จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจัดการ
บริษัท สองน้ํา จํากัด
- กรรมการผูจัดการ
บริษัท เนเชอรทรานส จํากัด
- กรรมการผูจัดการ
บริษัท หนึ่งดิน จํากัด : ลงทุน
- กรรมการผูจัดการ ธุรกิจหลักทรัพย
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย จี เอฟ จํากัด (มหาชน)

2554 – ปจจุบัน

-

2551 – ปจจุบัน

-

2528 – ปจจุบัน

-

2547 – 2550

-

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการ โครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจําคณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยประจําคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หัวหนาภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

8. นายสุวิทย เมษิณทรีย

อายุ
(ป)

52

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก ดานการตลาด
Kellogg Graduate School of Management,
Northwestern University
- ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
-Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Audit Committee Program (ACP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุน
ครอบครัว
ในบริษัท ระหวางผูบริหาร
-

หนาที่ 7

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2554 – ปจจุบัน

-

2554 - ปจจุบัน

-

2554 - ปจจุบัน

-

2551– ปจจุบัน

-

2551 – ปจจุบัน

-

2543 – ปจจุบัน

-

2554 – ปจจุบัน

-

2551 - ปจจุบัน

-

2554

-

2551 – 2554

-

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : บัตรสินเชื่อสวนบุคคล
กรรมการ
บริษัท อาหารสยาม จํากัด : แปรสภาพการเกษตรเพื่อสงออก
ผูอํานวยการ
Sasin Institute for Globle Affairs (SIGA)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
กรรมการ
บริษัท บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด :สงออก นําเขาวัตถุดิบ
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุง
โครงสรางสวนราชการดานเศรษฐกิจ
ที่ปรึกษา
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

9. นายเปรมสันต พิสฐิ พันธุ

อายุ
(ป)

55

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงินและการธนาคาร
ระหวางประเทศ, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมกับ
University of Birmingham
(M.B.A. (International Banking and Finance)
- Master of science (Business Administration)
East Texas State University
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุน
ครอบครัว
ในบริษัท ระหวางผูบริหาร
-

หนาที่ 8

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2554 – ปจจุบัน

-

2550 – ปจจุบัน

-

2550 – ปจจุบัน

-

2544 - 2550

-

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ
บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จํากัด : เทคโนโลยีสําหรับโรงพยาบาล
ผูจัดการทั่วไป
บริษัท ซิสโก ซีสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด: เทคโนโลยี

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

10. นายจํานรรจ กุลนรัตน

11. นายสุทธิ ศรีประทุม

อายุ
(ป)

53

50

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุน
ครอบครัว
ในบริษัท ระหวางผูบริหาร

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
(บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาตรี นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-Company Secretary Program (CSP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตร Certificate of business Advisor คณะเศรษฐ
สาสตร , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ บริษัท เอฟ
พี เอ็ม เซอรทิฟเ คต จํากัด

-

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2549 – ปจจุบัน
2549
2544 - 2549

ไมมี

2548 - ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2550– ปจจุบัน
2554– ปจจุบัน

หนาที่ 9

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
- รองกรรมการผูจัดการ
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
- ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงินและงบประมาณ
ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)
- ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชี การเงิน
บริษัทหลักทรัพยกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

- รองกรรมการผูจัดการ
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท แหลมน้ําตก จํากัด: พัฒนาอสังหาริมทรัพย
- กรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท เนเชอรทรานส จํากัด
- กรรมการ
บริษัท ตากไมนิ่ง จํากัด : ทําเหมืองแรสังกะสีและตะกั่ว

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุน
ครอบครัว
ในบริษัท ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

12. นางสาวพนิดา แจงกิจ

44

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม

-

ไมมี

ชวงเวลา
2549 - ปจจุบัน

13. นางศิวพรรณ ศรีอําไพ

50

- ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

-

ไมมี

2548 - ปจจุบัน

หนาที่ 10

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
- ผูอํานวยการ ฝายสนับสนุนการตลาด
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

- ผูอํานวยการ ฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดการดํารงตําแหนงของ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวของ
รายชื่อ

บริษัท

บริษัทที่เกี่ยวของ
1

นายยงยุทธ ตะริโย

X,I

นายทวี โฆษิตจิรนันท

I,III

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

I

ดร.ชินเวศ สารสาส

I

นายณัฐพล สารสาส

I

นายสันติ หอกิตติกุล

I,O,V

นางวิภาดา ตันติประภา

I,III

นายสุวิทย เมษิณทรีย

I,III

นายเปรมสันต พิสฐิ พันธุ

I,III

นายจํานรรจ กุลนรัตน

O,V

นายสุทธิ ศรีประทุม

O,V

นางสาวพนิดา แจงกิจ

V

นางศิวพรรณ ศรีอําไพ

V

2

3

4

I
I

I

5

6

X,I

7

X,I
I

8

9

10

11

12

13

14

15

I,III

I,III

X,I

X,I

16

17

18

19

20

21

22

23

I,III

24

25

X,I

X,I
I

I

I

I

II
I

I,III

I,III

I

V

V
I,V

I

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร III = กรรมการตรวจสอบ V = ผูบริหาร O = กรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
บริษัทที่เกี่ยวของ :
1. บริษัท ไฮพ ทเวนตี้ – ไฟว จํากัด
8. บริษัท สามลม จํากัด
15.บริษัทที่ปรึกษา เอ็ม เอฟ ซี จํากัด
16.บริษัท ตากไมนิ่ง จํากัด
2. บริษัท ปาเกาะเรซิเนเซส จํากัด
9.บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
3. บริษัท อาหารสยาม จํากัด
10.บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
17.บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด(มหาชน)
18.บริษัท แหลมน้ําตก จํากัด
4. บริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด 11.บริษัท เนเชอรทรานส จํากัด
5. บริษัท โรงแรม ปาเกาะ จํากัด
12.บริษัท เพรซิเดนทเบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
19.บริษัท อี.เอช.วาย จํากัด
6. บริษัท เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง จํากัด
13.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
20. บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จํากัด
7. บริษัท สองน้ํา จํากัด
14. บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
21.บลจ.ซีไอ เอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
หนาที่ 11

I

22.บริษัท กรีนไลน ซินเนอรจี้ จํากัด
23. บริษัท บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
24.บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว จํากัด
25.บริษัท ยู-ด็อกซ อินเตอรเนชั่นแนล (ไทยแลนด) จํากัด
26 บริษัท ไขไก จํากัด
27 บริษัทบานสามลม จํากัด
28 บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จํากัด

รายละเอียดการดํารงตําแหนงของ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวของ
รายชื่อ

บริษัท

บริษัทที่เกี่ยวของ
26

27

นายยงยุทธ ตะริโย

X,I

นายทวี โฆษิตจิรนันท

I,III

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

I

ดร.ชินเวศ สารสาส

I

I

I

นายณัฐพล สารสาส

I

I

I

นายสันติ หอกิตติกุล

I,O,V

นางวิภาดา ตันติประภา

I,III

นายสุวิทย เมษิณทรีย

I,III

นายเปรมสันต พิสฐิ พันธุ

I,III

นายจํานรรจ กุลนรัตน

O,V

นายสุทธิ ศรีประทุม

O,V

นางสาวพนิดา แจงกิจ

V

นางศิวพรรณ ศรีอําไพ

V

28

29

I

I

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร III = กรรมการตรวจสอบ V = ผูบริหาร O = กรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
บริษัทที่เกี่ยวของ :
29. บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

หนาที่ 12

