สิ่ งที่ส่งมาด้วย ลาดับ 5

ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ แทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ

1. ชื่อ-นามสกุล

: นายอนุวฒั น์

เมธีวบิ ูลวุฒิ

อายุ

: 65 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: Director Accreditation Program (DAP 104/2013)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ตาแหน่ งในบริษัท
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริษัท

: ประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการอิสระ
: 3 ปี (เข้าดารงตาแหน่ง ปี 2556)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดารงตาแหน่ งในบริษัทอืน่
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
2555 – ปั จจุบนั - กรรมการอิสระ
บมจ. สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ

กิจการอืน่
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)

ดารงตาแหน่ งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้ อง / แข่ งขัน / เกีย่ วเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท

1 แห่ง 2556 -ปั จจุบนั

2557 –ปั จจุบนั
การดารงตาแหน่ งในบริษัททีอ่ าจทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558

: ไม่มี
: สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจา ปี 2558
: คณะกรรมการบริ ษทั

- ประธานกรรมการ
บจก.เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์
บจก.สาเพ็ง 2 พลาซ่า
บจก.ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร กัลปพฤกษ์)
บจก.เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ต้ ี แมเนจ
เมนท์
บจก.อีลิคพลัส พร็ อพเพอร์ต้ ี
- กรรมการ
บจก.กรุ งเทพโยธาอุตสาหการ

จานวน 1
จานวน 8/8

ครั้ง
ครั้ง

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักการและวิธีการสรรหา

: ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน
: ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่ง
ได้กระทาโดยทุจริ ต

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง
ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2556-ปั จจุบนั
2555-2557

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริ หาร บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด / ค้าส่ง
กรรมการ

บริ ษทั พร็ อพเพอร์ต้ ี เพอร์เฟค จากัด (มหาชน) / พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

2555

รองปลัดกระทรวง

2554-2555

กรรมการ

2551-2555

อธิบดีกรมที่ดิน

กระทรวงมหาดไทย / ราชการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / รัฐวิสาหกิจ
กรมที่ดิน / ราชการ

การมีส่วนได้ เสียกับบริษทั /บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วมหรือนิตบิ ุคคลในปัจจุบนั หรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
ลักษณะความสัมพันธ์
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถ
ทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/
การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)
- เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั
ย่อย
- เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของ
กรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ

คุณสมบัติ
เป็ น

 ไม่เป็ น

เป็ น

 ไม่เป็ น

มี

 ไม่มี

เป็ น

 ไม่เป็ น

เป็ น

 ไม่เป็ น

สิ่ งที่ส่งมาด้วย ลาดับ 5

ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ แทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ

2. ชื่อ-นามสกุล

: นายอัษฎางค์

อายุ

: 64 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

: พัฒนบริ หารศาสตร์มหาบัณฑิต
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
พาณิ ชยศาสตร์บณ
ั ฑิต

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: Risk Management Committee Program (RMP 3/2014)
Director Certification Program (DCP 149/2011 )
Audit Committee Program (ACP 45/2013)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ตาแหน่ งในบริษัท

: รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริษัท
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอืน่

: 2 ปี (เข้าดารงตาแหน่ง ปี 2557)

กิจการอืน่
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ (ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ศรี ศุภรพันธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดารงตาแหน่ งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้ อง / แข่ งขัน / เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
2557 - ปั จจุบน
ั

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

การดารงตาแหน่ งในบริษัททีอ่ าจทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558

: ไม่มี
: สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจา ปี 2558
จานวน 1
ครั้ง
: คณะกรรมการบริ ษทั
จานวน 8/8 ครั้ง
: คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 5/5 ครั้ง
: คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
จานวน 1/4 ครั้ง
: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 1/1 ครั้ง

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักการและวิธีการสรรหา

: ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

: ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่ง
ได้กระทาโดยทุจริ ต

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง

ช่ วงเวลา
2556-2557

ตาแหน่ ง
กรรมการ

ประสบการณ์ ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย/สถาบันการเงิน

2550-2557

กรรมการ

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต/รัฐวิสาหกิจ

(ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง)
2554-2556

กรรมการ

บริ ษทั เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)/ผลิต
และจาหน่ายบรรจุภณั ฑ์

2554-2555

ที่ปรึ กษา

กรมสรรพากร/ราชการ

2550-2553

รองอธิบดี

กรมสรรพากร/ราชการ

การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วมหรือนิตบิ ุคคลในปัจจุบัน หรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
ลักษณะความสัมพันธ์
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถ
ทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/
การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)
- เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั
ย่อย
- เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของ
กรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ

คุณสมบัติ
เป็ น

 ไม่เป็ น

เป็ น

 ไม่เป็ น

มี

 ไม่มี

เป็ น

 ไม่เป็ น

เป็ น

 ไม่เป็ น

สิ่ งที่ส่งมาด้วย ลาดับ 5

ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ แทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ

3. ชื่อ-นามสกุล

: นายปรี ชา

อายุ

: 69 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

: บัญชีบณ
ั ฑิต

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

: - หลักสูตร “สู่ความเป็ นเลิศของนักบริ หาร” รุ่ น 24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักการและเทคนิคการตรวจสอบภายในสมาคมนักบัญชีและ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- Directors Accreditation Program (DAP 104/2013)
- Risk Management Committee Program (RMP 3/2014)
- Audit Committee Program (ACP 46/2014)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

ตาแหน่ งในบริษัท

: กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
: 3 ปี (เข้าดารงตาแหน่งปี 2556)

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริษัท

ติวะนันทกร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดารงตาแหน่ งในบริษัทอืน่

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี

ไม่มี

กิจการอืน่
ดารงตาแหน่ งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้ อง/ แข่ งขัน / เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจ
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัท
ของบริษัท
จดทะเบียน)
ไม่มี

2556-ปั จจุบน
ั

-

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

การดารงตาแหน่ งในบริษัททีอ่ าจทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท

: ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)

: ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558

: สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจา ปี 2558
จานวน 1 ครั้ง
: คณะกรรมการบริ ษทั
จานวน 8/8 ครั้ง
: คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 5/5 ครั้ง
: คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
จานวน 4/4 ครั้ง
: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 1/1 ครั้ง

ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง

: กรรมการอิสระ

หลักการและวิธีการสรรหา

: ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

: ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิด ที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่ง
ได้กระทาโดยทุจริ ต

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง
ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2535-2550

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ การลูกค้า

บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)/สื่ อสารโทรคมนาคม

2525-2535

หัวหน้ากองพาณิ ชย์ที่ 2

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย/สื่ อสารโทรคมนาคม

2513-2525

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย/สื่ อสารโทรคมนาคม

การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษทั ร่ วมหรือนิตบิ ุคคลในปัจจุบนั หรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
ลักษณะความสัมพันธ์
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถ
ทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/
การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)
- เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั
ย่อย
- เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของ
กรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ

คุณสมบัติ
เป็ น

 ไม่เป็ น

เป็ น

 ไม่เป็ น

มี

 ไม่มี

เป็ น

 ไม่เป็ น

เป็ น

 ไม่เป็ น

