สิงทีสง่ มาด้ วย 8

ข้ อ มูล กรรมการอิส ระ เพือ เป็ นผู้ร ับ มอบมอบฉัน ทะเข้ าร่ วมประชุม แทนผู้ถ อื หุ้น
ชือ – นามสกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์

ตําแหน่ งในบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ

อายุ

48 ปี

ทีอ ยู่

39/87 หมูท่ ี 3 ถนนสามัคคี ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
11120

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 2534
- Certificat de traducteur de Terminology Juridique Anglais-Francais
(Diploma in translating English-French legal terms), Paris Institute of
Comparative Law, France 1991
- Licence en Droit International (L.L.B. International Law), Universite de
Paris I, Pantheon-Sorbonne, France 1990
- Baccalaureat (Economics), Lycee Michelet, France 1985

ประวัต ิก ารทํางาน

- กรรมการอิสระ บริ ษัท ซี ออยล์ จํากัด (มหาชน) 2553- ปั จจุบนั
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริ ษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด
(มหาชน) 2557- ปั จจุบนั
- กรรมการ บริ ษัท ลีฟวิง เฮดควอเตอร์ จํากัด 2539 – ปั จจุบนั
- อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาการบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
2536 – ปั จจุบนั
- บริ ษัท โกลบอล ออลไซท์ จํากัด 2559 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ งงานในปั จ จุบ ัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริ ษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊พ จํากัด
(มหาชน) 2559 – ปั จจุบนั

การมี/ไม่ ม ีส่ วนได้ ส่ วนเสียในวาระ
ทีเ สนอในการประชุม

มีสว่ นได้ เสียในระเบียบวาระที 5 พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
m
ต้อง
ออกตามวาระ และวาระที 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
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สิงทีสง่ มาด้ วย 8

ข้ อ มูล กรรมการอิส ระ เพือ เป็ นผู้ร ับ มอบมอบฉัน ทะเข้ าร่ วมประชุม แทนผู้ถ อื หุ้น
ชือ – นามสกุล

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ

ตําแหน่ งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ

อายุ

55 ปี

ทีอ ยู่

89/1 ซอยวัดอัมพวัน ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ
10300

วุฒกิ ารศึก ษา

ปริ ญญาโท Master of Business Administration (Finance) สถาบัน
Westcoast University U.S.A.
ปริ ญญาตรี Bachelor of Science (Business Administration) สถาบัน
Pepperdine University U.S.A

ประวัต ิก ารทํางาน

ปี 2554-2557 ผู้อํานวยการระดับสูง กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ
ปี 2558- ปั จจุบนั รองอธิบดี กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ

ตําแหน่ งงานในปั จ จุบ ัน

รับราชการ กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ

การมี/ไม่ ม ีส่ วนได้ ส่ วนเสียในวาระ
ทีเ สนอในการประชุม

มีสว่ นได้ เสียในระเบียบวาระที 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
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สิงทีสง่ มาด้ วย 8

ข้ อ มูล กรรมการอิส ระ เพือ เป็ นผู้ร ับ มอบมอบฉัน ทะเข้ าร่ วมประชุม แทนผู้ถ อื หุ้น
ชือ – นามสกุล

ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์

ตําแหน่ งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ

อายุ
ทีอ ยู่

47 ปี
128/9 ซอยสาธุประดิษฐ์ 6 , ถนนสาธุประดิษฐ์ , แขวงทุง่ วัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

วุฒกิ ารศึก ษา

ปริ ญญาเอก สาขาบริ หารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญา โทสาขาบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Audit Committee Program 18/2007 : IOD
Director Accreditation Program 88/2007 : IOD
Successful Formulation & Execution of Strategy 15/2012 :IOD
Measure the Successes of Corporate Strategy 2/2013 : IOD
Chartered Director Class 8/2014

ประวัต ิก ารทํางาน

พ.ศ. 2552 – ปั จจุบนั อาจารย์พเิ ศษสาขาบัญชี
คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2556 – 2558 อาจารย์ประจําสาขาบัญชี
คณะบริ หารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พ.ศ. 2548 – 2552 ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
บริ ษัท พิทนีย์ โบว์ (ประเทศไทย) จํากัด

ตําแหน่ งงานในปั จ จุบ ัน

พ.ศ. 2556 – ปั จจุบนั อาจารย์สาขาบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2539 – ปั จจุบนั ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การมี/ไม่ ม ีส่ วนได้ ส่ วนเสียในวาระ
ทีเ สนอในการประชุม

มีสว่ นได้ เสียในระเบียบวาระที 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
36

