สิงทีสง่ มาด้ วย 4

ข้ อ มูล เบือ8 งต้ น ของกรรมการทีค รบกําหนดตามวาระและได้ รั บ การเสนอชือ กลับ เข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ชือ – นามสกุล

นายจีเซียง ไล่

ตําแหน่ งในบริษัท

กรรมการผู้จดั การ

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

จีนไต้ หวัน

วุฒกิ ารศึก ษา

ปริ ญญาตรี บริ หารการจัดการ
Tamsui Institute of Management Administration

การผ่ านหลัก สูต รของสถาบัน
กรรมการบริษัท ไทย (IOD)

Director Certification Program Class 50/2004

วัน ทีรั บ ตําแหน่ ง

13 ธันวาคม 2537

จํานวนปี ทีเ ป็ นกรรมการ

22 ปี

การถือ หุ้น บริษัท

657,057 หุ้น ร้ อยละ 2.49 %

ประวัต กิ ารทําผิด กฎหมาย

ไม่มี

ความสัม พัน ธ์ ท างครอบครั วระหว่ าง
กรรมการด้ วยกัน

ไม่มี
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สิงทีสง่ มาด้ วย 4

ประสบการณ์ ก ารทํางานในช่ วง 5 ปี ทีผ่ านมา :
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง

ชือ หน่ วยงาน/ประเภทธุร กิจ

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท อืน :
บริษัท จดทะเบียนในตลาด
บริษัท หรือ กิจ การทีไ ม่ ไ ด้ จ ด
หลัก ทรัพ ย์
ทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพ ย์
-ไม่มี-ไม่มี-

บริษัท หรือ กิจ การทีแ ข่ งขัน หรือ
เกียวเนือ งกับ ธุร กิจ ของบริษัท
-ไม่มี-

การเข้ าร่ วมประชุม ในปี 2559:
การประชุม

จํานวนครัง8 ทีเ ข้ าประชุม
8/8
1/1

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
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สิงทีสง่ มาด้ วย 4

ข้ อ มูล เบือ8 งต้ น ของกรรมการทีค รบกําหนดตามวาระและได้ รั บ การเสนอชือ กลับ เข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ชือ – นามสกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์

ตําแหน่ งในบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ

อายุ

48 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒกิ ารศึก ษา

- Doctor of Philosophy (Ph.D.) International Logistics, Cardiff
Business school,Cardiff University, Wales, United Kingdom 2001
- Post-Graduate Diploma in Social Science Research Methods,
Cardiff University, Wales, United Kingdom 1998
- Maitrise en Droit des Affaires Internationales (L.L.M. International
Business Law), University de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France 1991
- Certificat de traducteur de Terminology Juridique Anglais-Francais
(Diploma in translating English-French legal terms), Paris Institute of
Comparative Law, France 1991
- License en Droit International (L.L.B. International Law), Universite de
Paris I, Pantheon-Sorbonne, France 1990
- Baccalaureat (Economics), Lycee Michelet, France 1985

การผ่ านหลัก สูต รของสถาบัน กรรมการ
บริษัท ไทย (IOD)

- Director Accreditation Program - 44/2004
- Audit Committee Program - 13/2005
- Director Certification Program - 103/2007

วัน ทีร ับ ตําแหน่ ง

26 กันยายน 2559

จํานวนปี ทีเ ป็ นกรรมการ

7 เดือน

การถือ หุ้น บริษัท

ไม่มี

ประวัต ิก ารทําผิด กฎหมาย

ไม่มี

ความสัม พัน ธ์ ท างครอบครัวระหว่ าง

ไม่มี

กรรมการด้ วยกัน 26 กัน ยายน 2559
25

สิงทีสง่ มาด้ วย 4

ประสบการณ์ ก ารทํางานในช่ วง 5 ปี ทีผ่ านมา :
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
2536 – ปั จจุบนั
อาจารย์ คณะพาณิชย์
ศาสตร์ การบัญชี
2539 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ชือ หน่ วยงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาการบริ หารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ง
บริ ษัท ลีฟวิง เฮตควอเตอร์ จํากัด

2544 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ

บริ ษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล ออลไซท์ จํากัด

2559 – ปั จจุบนั

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท อืน :
บริษัท จดทะเบียนในตลาด
บริษัท หรือ กิจ การทีไ ม่ ไ ด้ จ ด
หลัก ทรัพ ย์
ทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพ ย์
บริ ษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท ลีฟวิง เฮตควอเตอร์ จํากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ ษัท โกลบอล ออลไซท์ จํากัด

การเข้ าร่ วมประชุม ในปี 2559:
การประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559

ประเภทธุร กิจ
สถาบันการศึกษา

รับออกแบบ ตกแต่งภายในและ
สิง พิมพ์
ขายนํ oามันและปิ โตรเคมี
บริ การโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศแบบครบวงจร
บริ การรับเป็ นทีปรึกษา และให้
คําแนะนําปั ญหาเกียวกับด้ าน
บริ หารงานพาณิชย์กรรม

บริษัท หรือ กิจ การทีแ ข่ งขัน
หรือ เกียวเนือ งกับ ธุร กิจของ
บริษัท
-ไม่มี-

จํานวนครัง8 ทีเ ข้ าประชุม
1/8
-
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