สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 3

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ วำระที่ 7
กำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ
ชื่อ-นำมสกุล

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อำยุ

61 ปี

ควำมสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

-ไม่มี-

- Ph.D., International Management, Walden University Naples, Florida, USA.
- A.C.A., Certificate, American Accreditation Council for Accountancy,
Washington, D.C., USA
- M.B.A.,Management, The University of Sarasota, Sarasota City, Florida, USA
- B.A. Accountancy & Management, Eckerd College, St.Petersburg,
Florida, USA
- ผ่านการอบรมหลักสูตร UFS, RCP, DCP, ACP และ DAP
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
วุฒิกำรศึกษำ

จำนวนปีที่เป็นกรรมกำร

3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) (IFS)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป (TU)
- กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) (MPS)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จากัด (มหาชน)
ตำแหน่งในหน่วยงำนอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จากัด (MPAM)
- กรรมการบริหาร บริษัท เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จากัด (MPCO)
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- คณะอนุกรรมการบริหาร/อนุกรรมการสานักงานหักบัญชี
ในคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
- กรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุนและคณะทางานอื่นๆ
ภายในกองทุนประกันสังคม
- กรรมการบริหารในคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ประสบกำรณ์ทำงำน

- กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริการ
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส ไทยทนุ (ประเทศไทย) จากัด
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จากัด(มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (มหาชน)
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทโรงพิมพ์ตะวันออก จากัด (มหาชน)

กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2560 - คณะกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ

7/7
4/4
2/2
2/2
1/1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

0.07% (2,827,644 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ : -ไม่มีกำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

: -ไม่มี-
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เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ วำระที่ 7
กำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ

ชื่อ-นำมสกุล

นางทัศนีย์ ทองดี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ

อำยุ

46 ปี

สัญชำติ

ไทย

ควำมสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 3

-ไม่มี-

- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต)
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และหลักสูตร CSP
- ผ่านอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิง่ แวดล้อม
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 23/2015)
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP Refresher Course
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Board Reporting Program (BRP 23/2017)
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Reporting Program (CRP 18/2017)
- การอบรมหลักสูตร การศึกษาความเป็นไปของโครงการลงทุน (Feasbility Study) รุ่นที่ 7
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมกำร
3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีตำแหน่งในหน่วยงำนอื่น
- รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประสบกำรณ์ทำงำน
- ผู้จัดการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
บมจ. โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) (PRO)
- เลขานุการ รองกรรมการผู้จดั การ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GENCO)
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ
0.01% (84,828 หุ้น) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ :
-ไม่มีกำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
:
-ไม่มีวุฒิกำรศึกษำ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 3

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ วำระที่ 7
กำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ
ชื่อ-นำมสกุล
นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบนั กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
อำยุ
52 ปี
สัญชำติ
ไทย
ควำมสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
-ไม่ม-ี
วุฒิกำรศึกษำ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP58/2006 , ACP25/2009
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide
(ACPG 23/2015)
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอแต่งตั้ง
- กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมกำร
3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- กรรมการ บริษัท อัคคีปราการ จากัด (มหาชน)
ตำแหน่งในหน่วยงำนอืน่
- กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากร จากัด
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- กรรมการ บริษัท เอ-บิสซิเนส แอ็ดไวเซอรี่ จากัด
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิโปร แมนู แฟคเจอริ่ง จากัด
- กรรมการบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จากัด
- กรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จากัด
- กรรมการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จากัด
- กรรมการ บริษัท บี กรีน ดีเวลลอป เม้นท์ จากัด
- กรรมการ บริษัท รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จากัด
- กรรมการ บริษัท ลิงค์ 88 พาวเวอร์ จากัด
- กรรมการ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
- กรรมการ บริษัท สิริลาภา พาวเวอร์ จากัด
ประสบกำรณ์ทำงำน
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท วินเทจวิศวกรรม จากัด (มหาชน)
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2560
- คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
กำรถือหุน้ ในบริษทั ฯ
0.03% (1,250,000 หุน้ ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษทั ย่อยเป็นคู่สัญญำ
:
-ไม่มีกำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรทีแ่ ข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
:
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