ข้ อมูลของกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่ งเข้ าใหม่
ชื่อ-นามสกุล

:

นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้

:

กรรมการ

ตาแหน่งปั จจุบนั

:

กรรมการและประธานคณะกรรมการบริ หาร

อายุ

:

34 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

การศึกษา

:

ปริ ญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเดอโปล ประเทศสหรัฐอเมริ กา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้นในบริ ษัท
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

:
:
:
:

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556
1,000,000,000 หุ้น (28.44%)
1 สิงหาคม 2556
2556 – ปั จจุบนั (3 ปี 5 เดือน, 2 วาระ)

เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผู้บริ หารหรื อ :
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย

ไม่เป็ น

ตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น

:

ไม่มี

ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่

:

7 แห่ง

บริ ษัทจดทะเบียน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/
ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษัท

:

ไม่มี

ประสบการณ์

:

2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

บจ. เวอริ ซายน์
บจ. แอด คูซีน
บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ ด ดิสเพลย์
บจ. แพลน บี อินเวสเม้ นท์ โฮลดิ ้ง
บจ. เอ๊ าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้ นท์
บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเม้ นท์
บจ. แพลน บี โฮลดิ ้ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. เวอริ ซายน์
บจ. แอด คูซีน
บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ ด ดิสเพลย์
บจ. แพลน บี อินเวสเม้ นท์ โฮลดิ ้ง
บจ. เอ๊ าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้ นท์
บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเม้ นท์
บจ. แพลน บี โฮลดิ ้ง
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 49 จาก 75

2550 – 2556
2550 – 2553
2546 – 2554
2546 – 2554
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี
บัญชีที่ผา่ นมา

:

กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

บจ. พรี เมี่ยม แมนเนจเม้ นท์
บจ. พรพิน ทรานสปอร์ ต
บจ. เอาท์ดอร์ รี พบั ลิค
บจ. อรนลิน

8/9 คิดเป็ นร้ อยละ 88.89

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 50 จาก 75

ข้ อมูลของกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่ งเข้ าใหม่
ชื่อ-นามสกุล

:

ดร. พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้

:

กรรมการ

ตาแหน่งปั จจุบนั

:

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

อายุ

:

35 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

:
:
:
:

:ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of New South Wales
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) University of New South Wales
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556
242,447,424 หุ้น (7.08%)
1 สิงหาคม 2556
2556 – ปั จจุบนั (3 ปี 5 เดือน, 2 วาระ)

การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้นในบริ ษัท
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผู้บริ หารหรื อ :
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย
ตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
:
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
:
บริ ษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/
ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษัท
ประสบการณ์

:

:

การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา:

ไม่เป็ น

ไม่มี
6 แห่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
Project leader
ไม่มี

บจ. แอด คูซีน
บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ ด ดิสเพลย์
บจ. รัตนชาติ เวนเจอร์
บจ. พี.ที.เค. เทรดดิ ้ง
บจ. เฮงเคิ ้ล (สยาม) แอ็คฮิซีฟ เทคโนโลยี
The Boston Consulting Group

2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจ. แอด คูซีน
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ ด ดิสเพลย์
2553 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจ. รัตนชาติ เวนเจอร์
2550 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจ. พี.ที.เค. เทรดดิ ้ง
2550 – ปั จจุบนั กรรมการ
บจ. เฮงเคิ ้ล (สยาม) แอ็คฮิซีฟ เทคโนโลยี
2553 – 2556
Project Leader The Boston Consulting Group
9/9 คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 และคณะกรรมการชุดย่อย 1/1 (ร้ อยละ 100)
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 51 จาก 75

ข้ อมูลของกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่ งเข้ าใหม่
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
ตาแหน่งปั จจุบนั
อายุ

:
:
:
:

นายเจย์ เจฟฟรี ย์ วอชเชอร์
กรรมการ
กรรมการ
49 ปี

สัญชาติ

:

ออสเตรเลีย

การศึกษา

:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้นในบริ ษัท
วันที่ได้ รับแต่งตัง้

:
:
:

Bachelor Law, Law major, University of New South Wales
Bachelor Commerce, Finance major, University of New South Wales
Graduate Diploma, Finance major, Australian Securities Institute
ไม่มี
1,625,000 หุ้น (0.05%)
1 สิงหาคม 2556

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

:

2556 – ปั จจุบนั (3 ปี 5 เดือน, 2 วาระ)

เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผู้บริ หารหรื อ :
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย

ไม่เป็ น

ตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น

:

ไม่มี

ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริ ษัทจดทะเบียน

:

8 แห่ง
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
กรรมการ
กรรมการ
Finance Director
Finance Director

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/
ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษัท
ประสบการณ์

:

ไม่มี

:

2558 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

Property Guru Pte ltd
PT Surya Citra Media TBK
PT Elang Mahkota Teknologi TBK
PT Abhimata Citra Adadi
Palm Capital PTE LTD
Beaver & Fizz PTY LTD
PT Elang Mahkota Teknologi TBK
PT PP London Sumatra TBK

Commissioner
Commissioner
Commissioner

Property Guru Pte ltd
PT Surya Citra Media TBK
PT Elang Mahkota Teknologi TBK
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 52 จาก 75

2552 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2539 – ปั จจุบนั
2552 - 2554
2550 -2552
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา:

Commissioner
กรรมการ
กรรมการ
Finance Director
Finance Director

PT Abhimata Citra Adadi
Palm Capital PTE LTD
Beaver & Fizz PTY LTD
PT Elang Mahkota Teknologi TBK
PT PP London Sumatra TBK

4/9 คิดเป็ นร้ อยละ 44.44

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 53 จาก 75

