สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับ 3
ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ชื่อ – ชื่อสกุล

: นายประสพ สนองชาติ

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

ตําแหน่งปั จจุบนั

: กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

อายุ

: 75 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒิการศึกษา

: B.Commerce (Accounting) of University of Calcutta, India
Cert. Industrial Development

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:-

ประสบการณ์การทํางาน
ในอดีตที่ผา่ นมาเคยดํารงตําแหน่ง

Directors Certification Program (DCP) จาก IOD
The Role of Compensation Committee (RCC) จาก IOD
IBM Advance Management

: กรรมการรองผู้อํานวยการใหญ่ของบริษัท สยามมีเดีย แอนด์ คอม-มิวนิเคชัน่ จํากัด
กรรมการและผู้อํานวยการฝ่ ายการเงินของบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด
กรรมการอํานวยการของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง

การถือหุ้นในบริ ษัท

: 380,533 หุ้น (รวมคูส่ มรส)

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

: 20 ปี

ตําแหน่งในกิจการอื่น

: ประธานกรรมการบริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จํากัด

ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
:เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การเข้ าประชุมกรรมการ

: มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท12 ครัง้ เข้ าประชุม10 ครัง้

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – ชื่อสกุล

: ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

ตําแหน่งปั จจุบนั

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 72 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒิการศึกษา

: ปริญญาตรี สถาปั ตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทสถาปั ตยกรรม (ด้ านการบริหารโครงการก่อสร้ าง)
มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: - Directors Accreditation Program (DAP) จาก IOD
- Audit Committee Program (ACP) จาก IOD

ประสบการณ์การทํางาน
ในอดีตที่ผา่ นมาเคยดํารงตําแหน่ง

: กรรมการอิสระและกรรมการบริ หาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริ ษัท

: - หุ้น

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

: 2 ปี

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

:-

ตําแหน่งในกิจการอื่น

: อาจารย์พิเศษประจําจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรี ยนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ สมาคมนายหน้ าอสังหาริมทรัพย์
อุปนายก สมาคมนักเรี ยนเก่า มหาวิทยาลัยอิลนิ อยส์
ที่ปรึกษาคณะทํางานโครงสร้ างพื ้นฐาน คมนาคม และพลังงาน “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ”
อนุกรรมการ กพส.ของคณะกรรมการ กสทช.
กรรมการกํากับดูแลการดําเนินงานก่อสร้ างอาคารรัฐสภาแห่งชาติใหม่ ที่เกียกกาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานที่ปรึกษาโรงเรี ยนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (TREBS: Thailand Real Estate
Business School)
ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้ านจัดสรร, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
ที่ปรึกษาสมาคมก่อสร้ างและอสังหาริมทรัพย์, สภาอุตสาหกรรมไทย และคณะกรรมการ
หอการค้ าไทย ด้ านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
:เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การเข้ าประชุมกรรมการ
: มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ เข้ าประชุม 12 ครัง้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
: ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – ชื่อสกุล

: นายอธิป พีชานนท์

ประเภทกรรมการ

: กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

ตําแหน่งปั จจุบนั

: กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

อายุ

: 54 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒิการศึกษา

: บัญชีบณ
ั ฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A (International Business) Georgia State University, U.S.A.
M.B.A (Finance) Mercer University, U.S.A.
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน ปรอ.รุ่น 22 (วปอ.2552)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: - Directors Certification Program (DCP) จาก IOD
- Director Accreditation Program (DAP) จาก IOD

ประสบการณ์การทํางาน
ในอดีตที่ผา่ นมาเคยดํารงตําแหน่ง

: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง กรมที่ดิน
คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อมด้ าน
โครงการที่พกั อาศัย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

การถือหุ้นในบริ ษัท

: 5,334,140 หุ้น

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

: 20 ปี

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

:-

ตําแหน่งในกิจการอื่น

: กรรมการบริหาร สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
ประธานสมาคมการค้ ากลุม่ ธุรกิจก่อสร้ างและอสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้ าแห่ง
ประเทศไทย
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย
ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้ านจัดสรร

ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
:เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การเข้ าประชุมกรรมการ

: มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ เข้ าประชุม 12 ครัง้

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

