สิ่ งที่ส่งมาด้วย ลาดับ 5

ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ แทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ

1. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

ตาแหน่ งในบริษัท
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริษัท
ประสบการณ์ การทางาน

-

บริษัทจดทะเบียน
จานวน
ไม่มี

ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
-

ไม่มี

นายยงศีล
รุ่ งชีวา
56 ปี
ไทย
อนุปริ ญญา สาขาการไฟฟ้ า วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
Director Accreditation Program (DAP 104/2013)
Financial Statements For Committee (FSD 23/2014)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2 ปี (เข้าดารงตาแหน่ง ปี 2556)
กิจการอืน่
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)

ดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน / เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

10 แห่ง

2556 -ปั จจุบนั

2554 –ปั จจุบนั

2547-ปั จจุบนั
2533-ปั จจุบนั
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

- กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร
บจก.เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์
บจก.สาเพ็ง 2 พลาซ่า
บจก.ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร -กัลปพฤกษ์)
บจก.เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ต้ ี แมเนจเมนท์
- กรรมการบริ ษทั
บจก.เมอร์ริท ภูเก็ต
บจก.เดอะมอริ โต้ ซิต้ ีโฮม
- กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก.ที ซี อาร์ ทิมเบอร์
บจก.ไทยเซ็นทรัล แรทแท่น

243,650,000 หุน้ = 5.80 % (ปิ ดสมุดทะเบียนหุน้ ณ วันที่ 19/02/58)
-

สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจา ปี 2557
จานวน 1
ครั้ง
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557
จานวน 1
ครั้ง
คณะกรรมการบริ ษทั
จานวน 12/13 ครั้ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
จานวน 3/4
ครั้ง
คณะกรรมการบริ หาร
จานวน 35/39 ครั้ง
กรรมการบริ ษทั (ได้ผา่ นการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน)
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่ง
ได้กระทาโดยทุจริ ต
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2. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

ตาแหน่ งในบริษัท
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริษัท
ประสบการณ์ การทางาน

-

บริษัทจดทะเบียน
จานวน
ไม่มี

ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
-

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

พ.ต.อ. โกศล นินบดี
68 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program (DAP104/2013) จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
กรรมการอิสระ
2 ปี (เข้าดารงตาแหน่ง ปี 2556)

กิจการอืน่
(ทีไ่ ม่ ใช่
บริษัท จด
ทะเบียน)
-

ดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน / เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
2556 - ปั จจุบนั

- กรรมการบริ ษทั
บจก.เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์
บจก.สาเพ็ง 2 พลาซ่า
บจก.ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร -กัลปพฤกษ์)
บจก.เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ต้ ี แมเนจเมนท์

- ไม่มี
-

สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจา ปี 2557
จานวน 1
ครั้ง
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2557
จานวน 1
ครั้ง
คณะกรรมการบริ ษทั
จานวน 12/13 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 8/9 ครั้ง
กรรมการบริ ษทั และเป็ นกรรมการอิสระ (ได้ผา่ นการพิจารณาสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่ง
ได้กระทาโดยทุจริ ต

การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
ไม่เป็ น
ลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่
ไม่เป็ น
ปรึ กษากฎหมาย)
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผล
ให้ไม่สามารถ ทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย
ไม่มี
วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)
- เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่เป็ น
ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ น
ตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู ้
ไม่เป็ น
ถือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
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-

3. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
ตาแหน่ งในบริษัท
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริษัท
ประสบการณ์ การทางาน

-

บริษัทจดทะเบียน
จานวน
-

ประเภทกรรมการ/
ผู้บริหาร
-

กิจการอืน่
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัท จดทะเบียน)
-

-

การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล
55 ปี
ไทย
1993 Master of Business Administration (ปริ ญญาโท สาขา
บริ หารธุรกิจ) The University of Texas at Austin
1989 Master of Science in Electrical Engineering (ปริ ญญาโท สาขา
วิศวกรรม ไฟฟ้ า)The University of Texas at Austin
1983 Bachelor of Science in Electrical Engineering (ปริ ญญาตรี
สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้ า) The University of Texas at Austin
ไม่มี
กรรมการอิสระ ที่เสนอให้เลือกตั้งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558
- ปี

-

ดารงตาแหน่ งในกิจการทีแ่ ข่ งขัน / เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
-

ไม่มี
ไม่มี
กรรมการบริ ษทั และเป็ นกรรมการอิสระ
(ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน)
ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่ง
ได้กระทาโดยทุจริ ต

-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
ไม่เป็ น
ลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่
ไม่เป็ น
ปรึ กษากฎหมาย)
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผล
ให้ไม่สามารถ ทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย
ไม่มี
วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)
- เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ไม่เป็ น
ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ น
ตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู ้
ไม่เป็ น
ถือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ

