สิง่ ที่สง่ มาด้ วย ลําดับที่ 3

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7
การแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล

นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย

ตําแหน่ งปั จจุบัน ประธานกรรมการ
อายุ

75 ปี

สัญชาติ

ไทย

ความสัมพันธ์ ของครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร -ไม่มีวุฒกิ ารศึกษา

- ปริ ญญาเอก ภูมิค้ มุ กันวิทยา มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้ - ประธานกรรมการ
จํานวนปี ที่เป็ นดํารงตําแหน่ ง

3 ปี ( พ.ศ. 2556-2558)

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มีตําแหน่ งในหน่ วยงานอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

ประธานมูลนิธิเกื ้อดรุณ

ประสบการณ์ ทาํ งาน

- ประธานกรรมการ บริ ษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จํากัด (มหาชน)
- ประธานมูลนิธิเกื ้อดรุณ

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558 - คณะกรรมการบริ ษัทฯ
- คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การถือหุ้นในบริษัทฯ

8/8 ครัง้
2/2 ครัง้
1/1 ครัง้

0.07% (2,250,000 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา :

-ไม่มี-

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

:

- 61 สํานั กงานกรุ งเทพฯ: 2674/1 ซอยไดร์ ฟอิน ซอย 2 หมู่ที่ 2 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 ศูนย์ บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี: 140 หมู่ 8 ตําบลห้ วยแห้ ง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย ลําดับที่ 3

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7
การแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล

นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์

ตําแหน่ งปั จจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ

55 ปี

สัญชาติ

ไทย

ความสัมพันธ์ ของครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร -ไม่มีวุฒกิ ารศึกษา

- ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

3 ปี (พ.ศ.2556 – 2558)

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตําแหน่ งในหน่ วยงานอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทาํ งาน

- นิตกิ ร มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
- ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาขั ้นพื ้นฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน

- คณะกรรมการบริ ษัทฯ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง
- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การถือหุ้นในบริษัทฯ
0.04% (1,250,000 หุ้น) ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 )
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558

8/8
4/4
2/2
2/2
1/1

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
: -ไม่มี: -ไม่มี-

- 63 สํานั กงานกรุ งเทพฯ: 2674/1 ซอยไดร์ ฟอิน ซอย 2 หมู่ที่ 2 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 ศูนย์ บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี: 140 หมู่ 8 ตําบลห้ วยแห้ ง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
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เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7
การแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย ลําดับที่ 3

นางนารถฤดี ธรรมวัน

ตําแหน่ งปั จจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ

47 ปี

สัญชาติ

ไทย

ความสัมพันธ์ ของครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒกิ ารศึกษา

- ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษี อากร
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

3 ปี (พ.ศ.2556 – 2558)

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตําแหน่ งในหน่ วยงานอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

- ที่ปรึกษา บริษัท 407 พัฒนา จํากัด (ธุรกิจการขนส่ง)
- ที่ปรึกษา บริษัท ดรี ม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จํากัด

ประสบการณ์ ทาํ งาน

- ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บจก. สยามรี เทล ดีเวลล็อปเม้ นท์
- หัวหน้ าแผนกบัญชีต้นทุน บริษัท เบทส์ (ประเทศไทย) จํากัด

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558

- คณะกรรมการบริ ษัทฯ 8/8 ครัง้
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้

การถือหุ้นในบริษัทฯ

0.03% (1,125,000 หุ้น) ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 )

ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ หรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา : -ไม่มีการดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

: -ไม่มี-

- 65 สํานั กงานกรุ งเทพฯ: 2674/1 ซอยไดร์ ฟอิน ซอย 2 หมู่ที่ 2 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 ศูนย์ บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี: 140 หมู่ 8 ตําบลห้ วยแห้ ง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
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