สิง่ ที่สง่ มาด้ วย ลาดับที่ 3

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ วำระที่ 8
กำรแต่ งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระ
ชื่อ-นำมสกุล

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย

ตำแหน่ งในปั จจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อำยุ

58 ปี

สัญชำติ

ไทย

ควำมสัมพันธ์ ของครอบครั วระหว่ ำงผู้บริหำร

-ไม่มี-

Ph.D., International Management Florida, USA.
A.C.A., Certificate, American Accreditation Council for Accountancy, USA
M.B.A.,Management, The University of Sarasota-Sarasota, Florida, USA
B.A.,Accountancy&Management Florida,Eckerd College-St.Petersburg,
Florida, USA
- ผ่านการอบรมหลักสูตร UFS, RCP, DCP, ACP และ DAP
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่ งตัง้ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร
3 ปี (พ.ศ.2555-2557)
ตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. พร๊ อพเพอร์ ตี ้ เพอร์ เฟค
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF)
ตำแหน่ งในหน่ วยงำนอื่น
- กรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริ หารการลงทุน กองทุนประกันสังคม
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
-รองประธานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน การปรับโครงสร้ างหนี ้
และพัฒนาตลาดทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- Executive Board และ อนุกรรมการสานักงานบัญชี คณะกรรมการตลาดสินค้ าเกษตร
ล่วงหน้ าแห่งประเทศไทยภายใต้ พรบ.การซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า พ.ศ.2542
- กรรมการตรวจอบ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประสบกำรณ์ ทำงำน
- กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ การ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จาจัด
กำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษัทฯ
4/4 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1 ครัง้
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ
0.08% (565,529 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้ อมในกิจกำรใดๆ ที่บริ ษัทฯ หรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญำ : -ไม่มีกำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
: -ไม่มีวุฒกิ ำรศึกษำ

-

- 44 สำนั กงำนกรุ งเทพฯ: 2674/1 ซอยไดร์ ฟอิน ซอย 2 หมู่ที่ 2 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 ศูนย์ บริ หำรและจัดกำรกำกอุตสำหกรรม จ.สระบุรี: 140 หมู่ 8 ตาบลห้ วยแห้ ง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย ลาดับที่ 3

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ วำระที่ 8
กำรแต่ งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระ

ชื่อ-นำมสกุล

นายสุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์

ตำแหน่ งปั จจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน
อำยุ

49 ปี

สัญชำติ

ไทย

ควำมสัมพันธ์ ของครอบครั วระหว่ ำงผู้บริหำร
วุฒกิ ำรศึกษำ

-ไม่มี-

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP58/2006 , ACP25/2009
- ผู้สอบบัญชีภาษี อากร

ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่ งตัง้

กรรมการ

จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร

3 ปี (พ.ศ.2555-2557)

ตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการ บริ ษัท อัคคีปราการ จากัด (มหาชน)
ตำแหน่ งในหน่ วยงำนอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริ ษัท ที่ปรึกษาการบัญชีและภาษี อากร จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำน

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท วินเทจวิศวกรรม จากัด (มหาชน)
- หัวหน้ าส่วนบัญชีต้นทุน บริ ษัท ไทยสตีล กัลวาไนซ์ จากัด และบริ ษัทในเครื อ
- หัวหน้ าส่วนบัญชีต้นทุน บริ ษัท ที.เอ็น.พี อินดัสเตรี ยล จากัด

กำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษัทฯ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ

4/4 ครัง้
1/1 ครัง้

0.03% (250,000 หุ้น) ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 )

ส่ วนได้ เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้ อมในกิจกำรใดๆ ที่บริ ษัทฯ หรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญำ :
กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

:-

-ไม่มีไม่มี-
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เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ วำระที่ 8
กำรแต่ งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระ

ชื่อ-นำมสกุล

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย ลาดับที่ 3

นางทัศนีย์ ทองดี

ตำแหน่ งปั จจุบัน กรรมการและเลขานุการบริ ษัท
อำยุ

43 ปี

สัญชำติ

ไทย

ควำมสัมพันธ์ ของครอบครั วระหว่ ำงผู้บริหำร
วุฒกิ ำรศึกษำ

- ปริ ญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต)
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และหลักสูตร CSP
- ผ่านอบรมหลักสูตรผู้จดั การสิง่ แวดล้ อม

ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่ งตัง้
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร

-ไม่มี-

กรรมการ

3 ปี (พ.ศ.2555-2557)

ตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มีตำแหน่ งในหน่ วยงำนอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

- รองประธานกลุม่ อุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้ อม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบกำรณ์ ทำงำน

- ผู้จดั การฝ่ ายรัฐสัมพันธ์ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทฯ
บมจ. โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) (PRO)
- เลขานุการ รองกรรมการผู้จดั การ
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม (GENCO)

กำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี 2557 คณะกรรมการบริ ษัทฯ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ

4/4 ครัง้
1/1 ครัง้

0.01% (84,828 หุ้น) ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 )

ส่ วนได้ เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้ อมในกิจกำรใดๆ ที่บริ ษัทฯ หรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญำ :

-ไม่มี-

:

-ไม่มี-

กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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