สิ�งที�ส่งมาด้ วยลําดับที� 10

รายละเอียดกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื�อ

นางสาววรี ภรณ์ อุดมคุณธรรม

อายุ

46 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที�อยู่
วุฒกิ ารศึกษา

549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
ปริญญาโท บริ หารธุรกิจ Columbia University, New York, USA
ปริญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

การอบรมบทบาทหน้ าที�กรรมการ

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 189/2014)

ประวัติการทํางาน

2557 - ปั จจุบนั
2544 - ปัจจุบนั
2525 - ปัจจุบนั

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ. คอมเซเว่น
- กรรมการผู้จดั การ
บจก. แอคทีฟ เนชัน�
- กรรมการผู้จดั การ
บจก. อีลิเชี�ยน ดิเวลลอปเม้ นท์ และบริษัทในเครื อ

ตําแหน่งงานในปัจจุบนั
กิจการที�เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบนั

กิจการที�ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

13 บริษัท

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื�นที�อาจ
ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

จํานวนปี ที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ

5 ปี 1 เดือน (ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทตั �งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2557)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท

หุ้นสามัญจํานวน 0 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0
ของหุ้นที�จําหน่ายได้ แล้ วทั �งหมดของบริษทั
ไม่มี

ส่วนได้ เสียทั �งทางตรงและทางอ้ อม
ในกิจการใดๆ ที�บริ ษัทหรื อบริษัท
ย่อยเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี ที�ผ่านมา

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 7/8 ครัง�
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 5/5 ครัง�

ส่วนได้ เสียในวาระที�เสนอในการประชุม

ไม่มี
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สิ�งที�ส่งมาด้ วยลําดับที� 10

รายละเอียดกรรมการอิสระที�บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื�อ

นายคัชพล จุลชาต

อายุ

49 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที�อยู่

549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260

วุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาโท บริ หารธุรกิจ California State University, Bakersfield, USA
ปริญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

การอบรมบทบาทหน้ าที�กรรมการ

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 116/2015)

ประวัติการทํางาน

2557 - ปั จจุบนั

2558 - ปัจจุบนั
2553 - 2558

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. คอมเซเว่น
รองผู้อํานวยการฝ่ ายกํากับกฎระเบียบและข้ อบังคับ
บมจ. ธนาคารธนชาต
เลขานุการบริษัท บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ

ตําแหน่งงานในปั จจุบนั
กิจการที�เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบนั

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. คอมเซเว่น
รองผู้อํานวยการฝ่ ายกํากับกฎระเบียบและข้ อบังคับ
บมจ. ธนาคารธนชาต

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื�นที�อาจทําให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

จํานวนปี ที�ดํารงตําแหน่งกรรมการ

4 ปี 5 เดือน (ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตังแต่
� 16 ตุลาคม 2557)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท

หุ้นสามัญจํานวน 0 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0 ของหุ้นที�จําหน่ายได้ แล้ วทั �งหมด
ของบริ ษัท

ส่วนได้ เสียทั �งทางตรงและทางอ้ อมใน
กิจการใดๆที�บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยเป็น

ไม่มี

คูส่ ญ
ั ญา
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี ที�ผ่านมา

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน 7/8 ครัง�
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4/5 ครัง�

ส่วนได้ เสียในวาระที�เสนอในการประชุมครัง� นี � ไม่มี
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