สิง่ ที่สง่ มาด้ วย ลาดับที่ 9

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณีผ้ ูถือหุ้นมอบหมำยให้ กรรมกำรอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัตคิ ณะกรรมกำรอิสระ
ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
58 ปี
เลขที่ 903/32 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
ควำมสัมพันธ์ ของครอบครั วระหว่ ำงผู้บริหำร -ไม่มีชื่อ-นำมสกุล
ตำแหน่ งในปั จจุบัน
อำยุ
ที่อยู่

- 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
จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร
3 ปี (พ.ศ.2555-2557)
ตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น- รองประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
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 และอนุกรรมการสานักงานบัญชี คณะกรรมการตลาดสินค้ าเกษตร
ล่วงหน้ าแห่งประเทศไทย ภายใต้ พรบ.การซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า พ.ศ.2542
- กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประสบกำรณ์ ทำงำน
- กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
กำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี 2557 - คณะกรรมการบริ ษัทฯ 4/4 ครัง้ - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ
0.07% (565,529 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 )
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้ อมในกิจกำรใดๆ ที่บริ ษัทฯ หรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญำ : -ไม่มีกำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
: -ไม่มีส่ วนได้ เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
: วาระที่ 6,7,8
วุฒกิ ำรศึกษำ

- 66 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
2674/1 SOI DRIVE-IN 2, MOO 2, LADPRAO ROAD, KLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240, THAILAND. 140 MOO 8, TAMBON HUAY- HAENG, AMPHUR KAENG-KHOI, SARABURI PROVINCE 18110, THAILAND
TEL : 0-2731-0080-1, 0-2731-0335-6, 0-2371-0344, 0-2731-1815 FAX : 0-2731-2574
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย ลาดับที่ 9

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณีผ้ ูถือหุ้นมอบหมำยให้ กรรมกำรอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
,ประวัตคิ ณะกรรมกำรอิสระ

ชื่อ-นำมสกุล

นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์

ตำแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อำยุ

54 ปี

ที่อยู่

5/1 ถนนดารงราช ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77110

ควำมสัมพันธ์ ของครอบครั วระหว่ ำงผู้บริหำร -ไม่มีวุฒกิ ำรศึกษำ

- ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
-ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
-ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร

2 ปี (พ.ศ.2556 – 2557)

ตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่ งในหน่ วยงำนอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ ทำงำน

- นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
-ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาขันพื
้ ้นฐานของสานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน

กำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี 2557

-คณะกรรมการบริ ษัทฯ 4/4 ครัง้
-คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
-ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1 ครัง้

กำรถือหุ้นในบริษัทฯ

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

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

: -ไม่มี-

ส่ วนได้ เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

: วาระที่ 6,7

- 68 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 9

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณีผ้ ูถือหุ้นมอบหมำยให้ กรรมกำรอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัตคิ ณะกรรมกำรอิสระ

ชื่อ-นำมสกุล

นางนารถฤดี ธรรมวัน

ตำแหน่ งปั จจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อำยุ

46 ปี

ที่อยู่

100/587 หมูท่ ี่ 6 แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุ งเทพมหานคร 10520

ควำมสัมพันธ์ ของครอบครั วระหว่ ำงผู้บริหำร -ไม่มีวุฒกิ ำรศึกษำ

จำนวนปี ที่เป็ นกรรมกำร

-ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษี อากร
-ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
2 ปี (พ.ศ.2556 – 2557)

ตำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มีตำแหน่ งในหน่ วยงำนอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

- ที่ปรึกษา บริ ษัท 407 พัฒนา จากัด (ธุรกิจการขนส่ง)
-ที่ปรึกษา บริ ษัท ดรี ม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำน

- ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บจก. สยามรี เทล ดีเวลล็อปเม้ นท์
-หัวหน้ าแผนกบัญชีต้นทุน บริ ษัท เบทส์ (ประเทศไทย) จากัด

กำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี 2557 - คณะกรรมการบริ ษัทฯ 4/4 ครัง้
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
-ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1 ครัง้
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ

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

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

: -ไม่มี-

ส่ วนได้ เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

: วาระที่ 6,7

- 70 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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TEL : 0-2731-0080-1, 0-2731-0335-6, 0-2371-0344, 0-2731-1815 FAX : 0-2731-2574
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