สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 9

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณีผู้ถือหุ้นมอบหมำยให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติคณะกรรมกำรอิสระ
ชื่อ-นำมสกุล

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อำยุ

61 ปี

ที่อยู่

เลขที่ 903/32 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ควำมสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร

-ไม่มี-

วุฒิกำรศึกษำ

- 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

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
- 102 -
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ประสบกำรณ์ทำงำน

- กรรมการบริหารในคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 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-

ส่วนได้เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

: วาระที่ 6,7,8

- 103 สำนักงำนกรุงเทพฯ: 488 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
488 SOI LADPRAO 130 ( MAHATTHAI 2 ) LADPRAO RD., KLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND.
TEL : 0-2012 – 7888 1815 FAX : 0-2012 7889

ศูนย์บริหำรและจัดกำรกำกอุตสำหกรรม จ.สระบุรี : 140 หมู่ 8 ตาบลห้วยแห้ง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
140 MOO 8, TAMBON HUAYHANG, AMPHUR KAENGKOY, SARABURI PROVINCE 18110, THAILAND
TEL : 0-3623-7540-2 FAX : 0-3623-7544 www. Betterworldgreen.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 9

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณีผู้ถือหุ้นมอบหมำยให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติคณะกรรมกำรอิสระ

ชื่อ-นำมสกุล

นางนารถฤดี ธรรมวัน

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อำยุ

49 ปี

ที่อยู่

100/587 ซอยคุ้มเกล้า 7 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลาปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ควำมสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร -ไม่มีวุฒิกำรศึกษำ

จำนวนปีที่เป็นกรรมกำร

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชี และผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP
2 ปี (พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มีตำแหน่งในหน่วยงำนอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ที่ปรึกษา บริษัท 407 พัฒนา จากัด (ธุรกิจการขนส่ง)
- ที่ปรึกษา บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จากัด

ประสบกำรณ์ทำงำน

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์
- หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน บริษัท เบทส์ (ประเทศไทย) จากัด

กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2560 - คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ

0.03% (1,250,000 หุ้น) ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 )

ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ : -ไม่มีกำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

: -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

: วาระที่ 6,8
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เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกรณีผู้ถือหุ้นมอบหมำยให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
ประวัติคณะกรรมกำรอิสระ
ชื่อ-นำมสกุล

ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อำยุ

57 ปี

ทีอ่ ยู่

5/1 ถนนดารงราช ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

ควำมสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร -ไม่มีวุฒิกำรศึกษำ

- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP

จำนวนปีที่เป็นกรรมกำร

2 ปี (พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในหน่วยงำนอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

ประสบกำรณ์ทำงำน

- นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
- ผู้ประเมินภายนอก การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน
- กรรมการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2560

- คณะกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กำรถือหุ้นในบริษัทฯ

0.03% (1,250,000 หุ้น) ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 )

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

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญำ : -ไม่มีกำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
: -ไม่มีส่วนได้เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
: วาระ 6,8
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