สิง ทีสง่ มาด้ วย ลําดับที 3

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที" 7
การแต่ งตัง; กรรมการแทนกรรมการที"พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
ชื"อ-นามสกุล

นายอัครวิทย์ ขันธ์แก้ ว

ตําแหน่ งปั จจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการ
อายุ

53 ปี

สัญชาติ

ไทย

ความสัมพันธ์ ของครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร -ไม่มี-

วุฒกิ ารศึกษา

- ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรี ยญทอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

ประเภทกรรมการที"จะเสนอแต่ งตัง;

- กรรมการ

จํานวนปี ที"เป็ นกรรมการ

- 3 ปี (พ.ศ. 2557 – 2559)

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น

- ไม่มี-

ตําแหน่ งในหน่ วยงานอื"น
(ทีไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

- รองประธานกรรมการ บริ ษัท ธัมส์ อัพ มีเดีย จํากัด

ประสบการณ์ ทาํ งาน

- ทีปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา
- ทีปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559

- คณะกรรมการบริ ษัทฯ
5/5 ครังg
- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครังg
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/1 ครังg

การถือหุ้นในบริษัทฯ

0.03% (1,250,000 หุ้น) (ณ วันที 31 ธันวาคม 2559)

ส่ วนได้ เสียทัง; ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆ ที"บริ ษัทฯ หรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา -ไม่มีการดํารงตําแหน่ งในกิจการที"แข่ งขัน / เกี"ยวเนื"องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

- 61 สํานั กงานกรุ งเทพฯ: 2674/1 ซอยไดร์ ฟอิน ซอย 2 หมู่ที 2 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 ศูนย์ บริ หารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี: 140 หมู่ 8 ตําบลห้ วยแห้ ง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
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สิง ทีสง่ มาด้ วย ลําดับที 3

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที" 7
การแต่ งตัง; กรรมการแทนกรรมการที"พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
ชื"อ-นามสกุล

นายสุวฒ
ั น์

เหลืองวิริยะ

ตําแหน่ งปั จจุบัน กรรมการ
อายุ

55 ปี

สัญชาติ

ไทย

ความสัมพันธ์ ของครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร -ไม่มี-

- ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
ประเภทกรรมการที"จะเสนอแต่ งตัง; - กรรมการ
จํานวนปี ที"เป็ นกรรมการ
- 3 ปี (พ.ศ.2557 – 2559)
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น
- กรรมการ บริ ษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ งในหน่ วยงานอื"น
- ประธานกรรมการ บจก. เบตเตอร์ เวสท์ แคร์
(ทีไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
- ประธานกรรมการ บจก. เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ ต
- กรรมการ บจก. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์
- กรรมการ บจก.บีกรี น ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
- กรรมการ บจก.ลิงค์ 88 พาวเวอร์ จํากัด
- กรรมการ บจก.รี คฟั เวอรี เฮ้ าส์ จํากัด
- กรรมการ บจก.เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
- กรรมการ บจก.สิริลาภา พาวเวอร์ จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งาน
- ประธานกรรมการ บจก. เบตเตอร์ เวสท์ แคร์
- ประธานกรรมการ บจก. เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ ต
- ประธานกรรมการ บจก. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์
- กรรมการ บมจ.อัคคีปราการ จํากัด
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559
คณะกรรมการบริ ษัทฯ 5/5
ครังg
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
ครังg
การถือหุ้นในบริษัทฯ
4.78% (183,150,000 หุ้น) (ณ วันที 31 ธันวาคม 2559)
ส่ วนได้ เสียทัง; ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆ ที"บริ ษัทฯ หรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา -ไม่มีการดํารงตําแหน่ งในกิจการที"แข่ งขัน / เกี"ยวเนื"องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มีวุฒกิ ารศึกษา

- 63 สํานั กงานกรุ งเทพฯ: 2674/1 ซอยไดร์ ฟอิน ซอย 2 หมู่ที 2 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 ศูนย์ บริ หารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี: 140 หมู่ 8 ตําบลห้ วยแห้ ง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
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เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที" 7
การแต่ งตัง; กรรมการแทนกรรมการที"พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ

ชื"อ-นามสกุล

สิง ทีสง่ มาด้ วย ลําดับที 3

นายวรดิศ ธนภัทร

ตําแหน่ งปั จจุบัน กรรมการ
อายุ

49 ปี

สัญชาติ

ไทย

ความสัมพันธ์ ของครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร -ไม่มีวุฒกิ ารศึกษา

- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Nippon University ,JAPAN
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

ประเภทกรรมการที"จะเสนอแต่ งตัง;

- กรรมการ

จํานวนปี ที"เป็ นกรรมการ

- 3 ปี ( พ.ศ. 2557 – 2559 )

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น

-ไม่มี-

ตําแหน่ งในหน่ วยงานอื"น
(ทีไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการ บจก. เอส เค เอส บิลดิ gง เมนเทนแนท์
- ประธานกรรมการ บจก.เอพีพี อาร์ มีเดีย

ประสบการณ์ ทาํ งาน

- ผู้จดั การโรงงาน บริ ษัท วีร่า อัลลายดี แมนูแฟคเจอรริ ง จํากัด
- กรรมการบริ หาร บริ ษัท วี ซี เอ็น แมนูแฟคเจอร์ ริง จํากัด

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559

- คณะกรรมการบริ ษัทฯ 5/5
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1

การถือหุ้นในบริษัทฯ

0.59% (22,500,000 หุ้น) (ณ วันที 31 ธันวาคม 2559)

ครังg
ครังg

ส่ วนได้ เสียทัง; ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆ ที"บริ ษัทฯ หรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

-ไม่มี-

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที"แข่ งขัน / เกี"ยวเนื"องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

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