ประวัตกิ รรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ มอบฉันทะ
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ

คุณธนะชัย สันติชัยกูล
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
63 ปี
ไทย

ที่อยู่

46 ซอยพัฒนาการ 65 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

การศึกษา







การอบรมหลักสูตรกรรมการ





จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ



ประสบการณ์






ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น





ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งด้ านสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชีจฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี บัญชี (ต้ นทุน)
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 1)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
1 ปี 6 เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บจ. สยามซินดิเคทเทคโนโลยี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. แอลดีซี เด็นทัล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บมจ. เนชัน่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์
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ตาแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)









ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
บจ. สยามซินดิเคทเทคโนโลยี
กรรมการ บจ. สปริ งนิวส์ คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการ บจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย
ที่ปรึกษา กลุม่ อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ วิชาชีพบัญชีด้านผู้ทาบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทรัสต์



ไม่มี

การถือหุ้นในบจ. เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์



ไม่มี

สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมดในบจ.
้
เอไอเอ็ม รี ท แมนเนจเม้ นท์



ไม่มี

การถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์



ไม่มี

สัดส่วนของจานวนหน่วยทรัสต์ทมี่ ีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมด
้



ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาล
ที่ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ



ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560



เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ 4 จาก 4 ครัง้

ผลงานในระหว่ างดารงตาแหน่ งกรรมการ



ได้ ให้ ข้อคิดเห็นและแสดงทัศนะจากประสบการณ์ ที่กว้ างขวางที่
เป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อบริ ษัท รวมทัง้ มีบทบาทสาคัญในการ
ส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี

การมีส่วนได้ เสียในวาระที่พิจารณาในครัง้ นี ้



ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2560
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ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ

ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ ผ้ ถู อื หน่ วยทรัสต์ มอบฉันทะ
เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต
กรรมการอิสระ
50 ปี
ไทย

ที่อยู่

64 ซอยนภาศัพท์แยกที่ 1 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

การศึกษา





ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ



ไม่มี

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ



1 ปี

ประสบการณ์





กรรมการผู้จดั การ บจ. อวานการ์ ด แคปปิ ตอล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ บจ. เทิร์นอะราวด์
Assistant Vice President บมจ. เงินทุนสินเอเชีย
ผู้จดั การ บริ ษัท คาเซนอฟ เอเซีย ลิมิเตด

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น



ไม่มี

ตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)



ที่ปรึกษา บริ ษัท ทูโฟร์ ทรี จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับกองทรัสต์



ไม่มี

การถือหุ้นในบจ. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้ นท์



ไม่มี

สัดส่ วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ในบจ. เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้ นท์



ไม่มี

การถือหน่ วยทรัสต์ ในกองทรัสต์



ไม่มี

สัดส่ วนของจานวนหน่ วยทรัสต์ ท่ มี ีสทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมด



ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมายที่เป็ นคดีอาญาในศาล
ที่ไม่ ใช่ คดีลหุโทษ



ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560



เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ 3 จาก 3 ครัง้
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ผลงานในระหว่ างดารงตาแหน่ งกรรมการ



ได้ ให้ ข้อคิดเห็นและแสดงทัศนะจากประสบการณ์ที่กว้ างขวางที่
เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริ ษัท รวมทังมี
้ บทบาทสาคัญในการ
ส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี

การมีส่วนได้ เสียในวาระที่พิจารณาในครัง้ นี ้



ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2560

หน้ าที่ 14

