บริ ษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และเลขานุการบริ ษทั

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

1. นายอดิศกั ดิ ์ สุขมุ วิทยา
นกรรมการ/2

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1
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 ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
พัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยปี
2551
 ผ่านการอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่
15

<0.01%

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น
สามีนางสาวยุวดี
พงษ์อชั ฌา

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2555-ปจั จุบนั

กิ จการอื่น
2533-ปจั จุบนั
2547-ปจั จุบนั
2555-ปจั จุบนั

2537-2555

2556-ปจั จุบนั

2556-ปจั จุบนั
2556-ปจั จุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

กรรมการ
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)
ประธานกรรมการ
บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
(ธุรกิจรับจ้างติดตามหนี้)
กรรมการ
บจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
(ธุรกิจรับจ้างติดตามหนี้)
กรรมการ
บจ. เจ แอนด์ พี (ประเทศไทย)
(ธุรกิจค้าปลีก)
กรรมการ
บจ. บริหารสิ นทรัพย์เจ(ธุรกิจบริหารหนี้)
กรรมการ
บจ. เจเอ็มที อิ นชัวรันซ์ โบรกเกอร์
(ธุรกิจนายหน้าประกันภัย)

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556-ปจั จุบนั
2538-ปจั จุบนั
2. นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
กรรมการ/2
ประธานกรรมการบริหาร
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 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
Bridgeport University, สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรีรฐั ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
พัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยปี
2551

<0.01%

ภรรยานายอดิศกั ดิ ์
สุขมุ วิทยา

2555-ปจั จุบนั

กิ จการอื่น
2533-ปจั จุบนั
2547-ปจั จุบนั

2550-ปจั จุบนั

2550-2554

2555-ปจั จุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

กรรมการ
บจ. เจมาร์ท โฮลดิ้ง (ธุรกิจลงทุน)
กรรมการ
บจ. สิ งห์บรุ ี เคเบิ้ล ที.วี. (ธุรกิจเคเบืล้ ทีว)ี
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท

กรรมการ
บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)
กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)
กรรมการ
บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
(ธุรกิจรับจ้างติดตามหนี้)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
(ธุรกิจรับจ้างติดตามหนี้)
ประธานกรรมการ
บจ.เจเอ็มที พลัส
(ธุรกิจบริการสินเชื่อรถยนต์)

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556-ปจั จุบนั

2556-ปจั จุบนั
2556-ปจั จุบนั

2556-ปจั จุบนั
2545-ปจั จุบนั

3. นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน
กรรมการ/2
กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
พัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยปี
2551

--

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

--

2555-ปจั จุบนั

กิ จการอื่น
2543 – 2555

กรรมการ
บจ. เจ แอนด์ พี (ประเทศไทย)
(ธุรกิจค้าปลีก)
กรรมการ
บจ. บริหารสิ นทรัพย์เจ (ธุรกิจบริหารหนี้)
กรรมการ
บจ. เจ อิ นชัวรันซ์ โบรกเกอร์
(ธุรกิจนายหน้าประกันภัย)
กรรมการ
บจ. เจมาร์ท โฮลดิ้ง (ธุรกิจลงทุน)
กรรมการ
บจ. ที.เอ.เอส แอสเซ็ท (ธุรกิจรีสอร์ท)
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท

กรรมการบริหาร
บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

4. นายสุพจน์ วรรณา
กรรมการ/2

อายุ
(ปี )
39

คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์การเงิน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริญญาโทการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

--

--

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2557-ปจั จุบนั
กิ จการอื่น
2554-ปจั จุบนั

2556-ปจั จุบนั

2556-ปจั จุบนั
2549-ปจั จุบนั
5. นายเอกชัย สุขมุ วิทยา
กรรมการบริหาร /
ผูอ้ านวยการสายงานฝา่ ย
บัญชีและการเงิน และ
เลขานุการบริษทั

25

 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การเงิน และวิชาการเป็ นเจ้าของธุรกิจ
Babson College, MA, USA
 ปริญญาโท Strategic Marketing,
Imperial College, London, UK

--

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

บุตรของนายอดิศกั ดิ ์ 2557-ปจั จุบนั
สุขมุ วิทยาและ
นางสาวยุวดี
พงษ์อชั ฌา
กิ จการอื่น
2556-2557

กรรมการ
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
กรรมการบริหาร และเลขานุ การบริษทั
ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
(ธุรกิจรับจ้างติดตามหนี้)
กรรมการ
บจ. เจ อิ นชัวรันซ์ โบรกเกอร์
(ธุรกิจนายหน้าประกันภัย)
กรรมการ
บจ. บริหารสิ นทรัพย์เจ (ธุรกิจบริหารหนี้)
Financial Controller
บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)
กรรมการบริหาร และเลขานุ การบริษทั
ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
นักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

6. นายปรียม์ น ปิ่ นสกุล
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น
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 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
University of Detroit, สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท Master of Art (Economics)
University of Detroit, สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program (DCP) ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทยปี 2552
 ผ่านการอบรมหลักสูตร Audit
Committee Program (ACP) ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทยปี 2553

--

--

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556-ปจั จุบนั

กิ จการอื่น
2554–ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
ประเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. จีดีซี (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. จีเอ็มเอ็มซีเจโอช้อปปิ้ ง (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. จีเอ็มเอ็มแซท (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. จีเอ็มเอ็มทีวี (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. จีเอ็มเอ็มบี (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. จีเอ็มเอ็มเอชดีดิจิทลั ทีวีเทรดดิ้ง
(ธุรกิจสื่อ)

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

กรรมการ
บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. จีเอ็มเอ็มเอสดีดิจิทลั ทีวีเทรดดิ้ง
(ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. จีเอส-วัน (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. แซทเทรดดิ้ง (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. ดิ จิตอลเจน (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. ดิ จิสตรีม (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. เดอะนิ วส์ทีวี (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. ทร-อาร์ดี (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. ทีนทอล์ก (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. เรดิ โอคอนเซ็ป (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. อิ มเมจพับลิ ชชิ่ ง (ธุรกิจสื่อ)

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
2547 - 2554

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

กรรมการ
บจ. เอเจนอีเว้นท์เอเจนซี่ (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. เอ-ไทม์มีเดีย (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. เอสทีจีเอ็มเอ็ม (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนล (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนลเทรดดิ้ง
(ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. จีเอ็มเอ็มวันทีวี (ธุรกิจสื่อ)
กรรมการ
บจ. จีเอ็มเอ็มวันทีวีเทรดดิ้ง (ธุรกิจสื่อ)
รองประธานจ้าหน้าที่การเงิน
บมจ. โทเทิ่ ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั ่น
(ธุรกิจโทรคมนาคม)

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

7. นางสาวพรรณี เชิดราไพ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

8. นายอนุชา วิรยิ ะชัย
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

59

 ปริญญาโท สาขาบริหาร Northrop
University, สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี ภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program (DCP) ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทยปี 2550
 ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทยปี 2549

--

--

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Ohio
University, สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทยปี 2551

--

59

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556-ปจั จุบนั
กิ จการอื่น
2553-ปจั จุบนั

2549-2553

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

--

2556-ปจั จุบนั
กิ จการอื่น
2547-ปจั จุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารอิ สลามแห่งประเทศไทย
(ธุรกิจการเงิน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ. ไทยสมุทรแอสเซ็ท
(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บจ. มาร์เก็ตติ้ง ไดร์ว เวิ รลด์ไวด์
(ประเทศไทย)
(ธุรกิจโฆษณา)

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

9. นายสุปรีชา อังธีระนุวงศ์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสายงาน
การตลาดและการขาย

อายุ
(ปี )

36

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

--

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

--

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2543-ปจั จุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. ประกิ ดโฮลดิ้งส์
(ธุรกิจโฆษณา)

2543-ปจั จุบนั

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บจ. ประกิ ดแอดเวอร์ไทซิ่ ง
(ธุรกิจโฆษณา)

2556-ปจั จุบนั

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสายงานการตลาดและ
การขาย
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝา่ ยการตลาด
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท

2556-2557
กิ จการอื่น
2549-2555

10. นางสาวชวนฝนั สัตย์สงวน
ผูจ้ ดั การแผนก แผนกธุรกิจ
J Market

11. นายจรงค์ กาลาสี
ผูจ้ ดั การแผนกอาวุโส แผนก

44

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

--

-

2555-ปจั จุบนั
กิ จการอื่น
2548-2555

28

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

--

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

-

2555-ปจั จุบนั

ผูจ้ ดั การอาวุโส
บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)
ผูจ้ ดั การแผนก แผนกธุรกิจ J Market
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
ผูจ้ ดั การแผนกบริหารพืน้ ทีเ่ ช่า
บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)
ผูจ้ ดั การแผนกอาวุโส แผนกการตลาด
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

การตลาด
กิ จการอื่น
2553-2555

2550-2553

12. นางสาวกนกกาญจน์
สามะพุทธิ
ผูจ้ ดั การแผนกอาวุโส
แผนกบัญชี

41

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

--

--

2556-ปจั จุบนั
กิ จการอื่น
2555-2556

40

 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล

ผูจ้ ดั การแผนกอาวุโส แผนกบัญชี
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท

2543- 2555
13. นางสาววันดี พิบูลย์
ผูจ้ ดั การแผนกอาวุโส
แผนกการเงิน

เจ้าหนี้ทบ่ี ริหารการตลาดอาวุโส
บจ. โตโยต้า เค.มอเตอร์
(ธุรกิจจาหน่ายรถยนต์)
เจ้าหน้าทีข่ าย
บจ.สยามฟูรกู า
(ธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์รถยนต์)

--

--

2555-ปจั จุบนั

ผูจ้ ดั การแผนกอาวุโส แผนกการเงิน
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท

กิ จการอื่น
2543-2555

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

ผูจ้ ดั การอาวุโส แผนกบัญชี
บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝา่ ยบัญชี
บมจ. เนชั ่นมัลติ มีเดียกรุป๊ (สื่อสิง่ พิมพ์)

ผูจ้ ดั การอาวุโส
บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

14. นายจิรายุ วงศ์วฒ
ุ อิ นันต์
ผูจ้ ดั การแผนกอาวุโส
แผนกธุรกิจ The JAS

15. น.ส.วิลาสิณี ศรีใจวงศ์
ผูจ้ ดั การแผนก
แผนกธุรกิจ IT Junction

16. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
40

40

คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัย เพชรบุรวี ทิ ยาลงกรณ์
 ปริญญาโท นิเทศศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการตลาด
มหาวิทยาลัย พายัพ

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

--

--

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2557-ปจั จุบนั

บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
กิ จการอื่น
2551-2557

--

--

2556-ปจั จุบนั
กิ จการอื่น
2550-2555

68

 ปริญญาโท สาขาบัญชี, Virginia
Polytechnic and State University,
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี สาขาบัญชี, Virginia
Polytechnic and State University,
สหรัฐอเมริกา

ผูจ้ ดั การแผนกอาวุโส
แผนกธุรกิจ The JAS

--

--

2558-ปจั จุบนั
กิ จการอื่น
2556-ปจั จุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 12

ผูจ้ ดั การศูนย์การค้า
บมจ. สยามฟิ วเจอร์ ดิ เวลลอปเมนท์
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

ผูจ้ ดั การแผนก แผนกธุรกิจ IT Junction
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารพืน้ ที่
บมจ. เจมาร์ท (ธุรกิจค้าปลีก)
ประนกรรมการและกรรมการอิสระ
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ. ไทยศรีประกันภัย
(ธุรกิจประกันภัย)

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

 ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program (DCP)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ปี 2550
 ผ่านการอบรมหลักสูตร Audit
Committee Program (ACP)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ปี 2553

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556-ปจั จุบนั
2555-ปจั จุบนั

2554-ปจั จุบนั
2552-ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

หมายเหตุ: /1 นับรวมหุน้ ของคูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
/2
กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั

เอกสารแนบ 1 หน้า 13

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิ ทยาลัยเวสเทิ รน์ (การศึกษา)
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
(ธุรกิจบริการสินเชื่อรถยนต์)
กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ
สภาวิ ชาชีพบัญชี
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน)
(ธุรกิจธนาคาร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เวิ ลด์ คอร์ปอเรชั ่น
(ธุรกิจการลงทุน)

