สิง ทีสง่ มาด้ วย ลําดับที 9

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผ้ ูถือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัตคิ ณะกรรมการอิสระ
ชื"อ-นามสกุล

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย

ตําแหน่ งในปั จจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

60 ปี

ที"อยู่

เลขที 903/32 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120

ความสัมพันธ์ ของครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร
วุฒกิ ารศึกษา

-

จํานวนปี ที"เป็ นกรรมการ

2 ปี (พ.ศ.2558 – ปั จจุบนั )

-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

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น- รองประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไอเอฟเอส แคปปิ ตอล (ประเทศไทย)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.พร๊ อพเพอร์ ตี g เพอร์ เฟค
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF)
ตําแหน่ งในหน่ วยงานอื"น
(ทีไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

- กรรมการบริ หาร บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั พาร์ ทเนอร์ จํากัด(MPAM)
- กรรมการบริ หาร บริ ษัท เมอร์ ชนั พาร์ ทเนอร์ จํากัด (MPCO)
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัยกรุ งเทพ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- คณะอนุกรรมการบริ หาร/อนุกรรมการสํานักงานหักบัญชี ในคณะกรรมการ
ตลาดสินค้ าเกษตรล่วงหน้ าแห่งประเทศไทย (AFET)
- กรรมการในคณะอนุกรรมการบริ หารการลงทุนและคณะทํางานอืนๆ
ภายในกองทุนประกันสังคม
- กรรมการบริ หารในคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 96 -
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ประสบการณ์ ทาํ งาน

- กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ การ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส ไทยทนุ (ประเทศไทย) จํากัด
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท พร็ อพเพอร์ ตี g เพอร์ เฟค จํากัด(มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริ ษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริ ง จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริ ษัทโรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 - คณะกรรมการบริ ษัทฯ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะอนุกรรมการบริ หารความเสียง
- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การถือหุ้นในบริษัทฯ

5/5
4/4
2/2
2/2
1/1

ครังg
ครังg
ครังg
ครังg
ครังg

0.07% (2,827,644 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-

ส่ วนได้ เสียในวาระที"เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

: วาระที 6,8
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สิง ทีสง่ มาด้ วย ลําดับที 9

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผ้ ูถือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัตคิ ณะกรรมการอิสระ
ชื"อ-นามสกุล

ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์

ตําแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

56 ปี

ที"อยู่

5/1 ถนนดํารงราช ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 77110

ความสัมพันธ์ ของครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร -ไม่มีวุฒกิ ารศึกษา

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

จํานวนปี ที"เป็ นกรรมการ

1 ปี (พ.ศ.2559 – ปั จจุบนั )

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น

-ไม่มี-

ตําแหน่ งในหน่ วยงานอื"น
(ทีไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
ประสบการณ์ ทาํ งาน

-ไม่มี-

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559

- นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
- ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาขันพื
g gนฐานของสํานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน
- คณะกรรมการบริ ษัทฯ
5/5 ครังg
- คณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครังg
- คณะอนุกรรมการบริ หารความเสียง
2/2 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
: -ไม่มีส่ วนได้ เสียในวาระที"เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
: วาระที 6,8
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สิง ทีสง่ มาด้ วย ลําดับที 9

เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผ้ ูถือหุ้นมอบหมายให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัตคิ ณะกรรมการอิสระ

ชื"อ-นามสกุล

นางนารถฤดี ธรรมวัน

ตําแหน่ งปั จจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ

48 ปี

ที"อยู่

100/587 หมูท่ ี 6 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุ งเทพมหานคร 10520

ความสัมพันธ์ ของครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร -ไม่มีวุฒกิ ารศึกษา

จํานวนปี ที"เป็ นกรรมการ

- ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาษี อากร
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
1 ปี (พ.ศ.2559 – ปั จจุบนั )

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื"น -ไม่มีตําแหน่ งในหน่ วยงานอื"น
(ทีไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

- ทีปรึกษา บริ ษัท 407 พัฒนา จํากัด (ธุรกิจการขนส่ง)
- ทีปรึกษา บริ ษัท ดรี ม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จํากัด

ประสบการณ์ ทาํ งาน

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

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559 - คณะกรรมการบริ ษัทฯ 5/5 ครังg
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครังg
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครังg
การถือหุ้นในบริษัทฯ

0.03% (1,125,000 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-

ส่ วนได้ เสียในวาระที"เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

: วาระที 6,8
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