
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 3 หน้า 49 จาก 75 
 

ข้อมูลของกรรมการซ่ึงครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งเข้าใหม่  

ช่ือ-นามสกลุ : นายปรินทร์  โลจนะโกสนิทร์ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการ 

ต าแหนง่ปัจจบุนั   : กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร  

อาย ุ    : 34 ปี 

สญัชาต ิ    : ไทย 

การศกึษา :  ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัเดอโปล ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี  181/2556  
การถือหุ้นในบริษัท  : 1,000,000,000 หุ้น (28.44%) 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  : 1 สงิหาคม 2556 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  : 2556 – ปัจจบุนั (3 ปี 5 เดือน, 2 วาระ) 

เป็น/ไมเ่ป็น ญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือ : ไมเ่ป็น 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ 
บริษัทยอ่ย 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมม่ี  

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่ไมใ่ช ่  : 7 แหง่ 

บริษัทจดทะเบียน    กรรมการ    บจ. เวอริซายน์  
     กรรมการ    บจ. แอด คซูีน 
     กรรมการ    บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ 

กรรมการ    บจ. แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ 
กรรมการ    บจ. เอ๊าท์ดอร์ มเีดีย อินเวสเม้นท์ 
กรรมการ    บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเม้นท์ 
กรรมการ    บจ. แพลน บี โฮลดิง้ 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/  : ไมม่ี 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้ 
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตอ่บริษัท 

ประสบการณ์   : 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. เวอริซายน์ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. แอด คซูีน  
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิง้ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. เอ๊าท์ดอร์ มเีดีย อินเวสเม้นท์ 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเม้นท์ 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. แพลน บี โฮลดิง้ 
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2550 – 2556 กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บจ. พรีเมี่ยม แมนเนจเม้นท์ 
2550 – 2553 กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บจ. พรพิน ทรานสปอร์ต 
2546 – 2554 กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บจ. เอาท์ดอร์ รีพบัลคิ 
2546 – 2554 กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บจ. อรนลนิ 
 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปี  : 8/9  คิดเป็นร้อยละ 88.89 
บญัชีที่ผา่นมา 
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ข้อมูลของกรรมการซ่ึงครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งเข้าใหม่   
 
ช่ือ-นามสกลุ : ดร. พินิจสรณ์  ลอืชยัขจรพนัธ์  

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการ 

ต าแหนง่ปัจจบุนั  : กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

อาย ุ : 35 ปี 

สญัชาต ิ : ไทย 

การศกึษา : ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of New South Wales  
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์(เกียรตินิยม) University of New South Wales   
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี  181/2556  
การถือหุ้นในบริษัท  : 242,447,424 หุ้น (7.08%) 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  : 1 สงิหาคม 2556 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  : 2556 – ปัจจบุนั (3 ปี 5 เดือน, 2 วาระ) 

เป็น/ไมเ่ป็น ญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือ : ไมเ่ป็น 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ 
บริษัทยอ่ย 
ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  :  ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่ไมใ่ช่  : 6 แหง่ 
บริษัทจดทะเบียน  กรรมการ  บจ. แอด คซูีน 
  กรรมการ  บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ 
  กรรมการ  บจ. รัตนชาติ เวนเจอร์ 
  กรรมการ  บจ. พี.ที.เค. เทรดดิง้ 
  กรรมการ  บจ. เฮงเคิล้ (สยาม) แอ็คฮิซีฟ เทคโนโลยี 
  Project leader The Boston Consulting Group 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/  : ไมม่ี 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้ 
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตอ่บริษัท 
ประสบการณ์   : 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. แอด คซูีน 
     2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์ 
     2553 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. รัตนชาติ เวนเจอร์ 
     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. พี.ที.เค. เทรดดิง้ 
     2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจ. เฮงเคิล้ (สยาม) แอ็คฮิซีฟ เทคโนโลยี 
     2553 – 2556 Project Leader The Boston Consulting Group 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา: 9/9 คิดเป็นร้อยละ 100.00 และคณะกรรมการชดุยอ่ย  1/1 (ร้อยละ 100)  
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ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบก าหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งเข้าใหม่  
 
ช่ือ-นามสกลุ   : นายเจย์ เจฟฟรีย์ วอชเชอร์ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการ 
ต าแหนง่ปัจจบุนั   : กรรมการ 
อาย ุ    : 49 ปี 

สญัชาต ิ    : ออสเตรเลยี 

การศกึษา   : 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 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  ไมม่ี 
การถือหุ้นในบริษัท  : 1,625,000 หุ้น (0.05%) 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้  : 1 สงิหาคม 2556 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  : 2556 – ปัจจบุนั (3 ปี 5 เดือน, 2 วาระ) 

เป็น/ไมเ่ป็น ญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือ : ไมเ่ป็น 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ 
บริษัทยอ่ย 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมม่ี 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่ไมใ่ช่ : 8 แหง่ 
บริษัทจดทะเบียน  Commissioner  Property Guru Pte ltd  
   Commissioner  PT Surya Citra Media TBK   
  Commissioner  PT Elang Mahkota Teknologi TBK 
  Commissioner  PT Abhimata Citra  Adadi 
  กรรมการ   Palm Capital PTE LTD 
  กรรมการ   Beaver & Fizz PTY LTD 
  Finance Director  PT Elang Mahkota Teknologi TBK 
  Finance Director  PT PP London Sumatra TBK 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/  : ไมม่ี 
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้ 
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตอ่บริษัท 
ประสบการณ์ : 2558 – ปัจจบุนั Commissioner  Property Guru Pte ltd 
 2556 – ปัจจบุนั Commissioner  PT Surya Citra Media TBK 
  2554 – ปัจจบุนั Commissioner  PT Elang Mahkota Teknologi TBK 
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  2552 – ปัจจบุนั Commissioner  PT Abhimata Citra  Adadi 
  2550 – ปัจจบุนั กรรมการ   Palm Capital PTE LTD 
  2539 – ปัจจบุนั กรรมการ   Beaver & Fizz PTY LTD 
  2552 - 2554 Finance Director  PT Elang Mahkota Teknologi TBK 
  2550 -2552 Finance Director  PT PP London Sumatra TBK 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา: 4/9 คิดเป็นร้อยละ 44.44 
   


