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ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

 

ชื่อ-นามสกุล 
ประเภทกรรมการ 
อายุ 
สัญชาต ิ

นายธนะชัย สันติชัยกูล 
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
64 ปี 
ไทย 

ที่อยู่ 46 ซอยพฒันาการ 65 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงูด้านสอบบญัชี  คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี บญัชี (ต้นทนุ)  
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุ่นท่ี 1)  
- สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 18/2002  
- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  2 ปี 4 เดือน 

ประสบการณ์  
 

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  บมจ. แอลดีซี เด็นทลั  
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป  
- กรรมการ บจก. นิวส์ เน็ตเวิร์ค มลัติมีเดีย 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
บมจ. อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   
บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  

- กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ บมจ. สาลี ่พริน้ติง้ 
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ต าแหน่งในกิจการอื่น                                                           
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ประธานกรรมการ  
บจ. สยามซินดิเคท เทคโนโลยี  

- ที่ปรึกษา กลุม่อตุสาหกรรมการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์กระดาษ  
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

- กรรมการตรวจสอบ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ 

ไมม่ี 

การถอืหุ้นในบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ 
จ ากัด 

ไมม่ี               

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ในบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

ไมม่ี                                   

การถอืหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ ไมม่ี                                   

สัดส่วนของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่มีสทิธิออกเสียง
ทัง้หมด 

ไมม่ี                                   

ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล 
ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ได้ให้ข้อคิดเห็นและแสดงทศันะจากประสบการณ์ที่กว้างขวางที่
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท รวมทัง้มีบทบาทส าคัญในการ
สง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครัง้นี ้ ไมม่ี 

  
 
 

 

 

 

 



  สิง่ที่สง่มาด้วย 9 หน้า 3 

ชื่อ-นามสกุล 
ประเภทกรรมการ 
อายุ 
สัญชาต ิ

เรืออากาศโทศุภกร  จันทศาศวัต 
กรรมการอิสระ 
51 ปี 
ไทย 

ที่อยู่ 64 ซอยนภาศพัท์แยกที่ 1 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี เภสชัศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไมม่ี               

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  1 ปี 10 เดือน 

ประสบการณ์  
 

- กรรมการผู้จดัการ   บจก. อวานการ์ด แคปปิตอล 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ   บจก. เทิร์นอะราวด์  
- Assistant Vice President   บมจ. เงินทนุสนิเอเชีย  
- ผู้จดัการ บริษัท คาเซนอฟ เอเซีย ลมิิเตด 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี  

ต าแหน่งในกิจการอื่น                                                           
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ที่ปรึกษา บริษัท ทโูฟร์ทรี จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์ 

ไมม่ี 

การถอืหุ้นในบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ 
จ ากัด  

ไมม่ี               

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด
ในบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด 

ไมม่ี                                   

การถอืหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ ไมม่ี                                   

สัดส่วนของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่มีสทิธิออกเสียง
ทัง้หมด 

ไมม่ี                                   

ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล 
ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ จาก 5 ครัง้  

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ได้ให้ข้อคิดเห็นและแสดงทศันะจากประสบการณ์ที่กว้างขวางที่
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท รวมทัง้มีบทบาทส าคัญในการ
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สง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครัง้นี ้ ไมม่ี 
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