สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับ 3
ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่อ – ชื่อสกุล

: รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ ววิ ัฒน์

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

ตาแหน่ งปั จจุบนั

: กรรมการอิสระ

อายุ

: 69 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad
Complutense de Madrid, Spain
Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de
Nancy,France
Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica Economica, Universidad
Complutense de Madrid, Spain
ปริ ญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) :
 DAP : Director Accreditation Program รุ่ นที่ 34/2548

ประสบการณ์ การทางาน
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

: 6 เดือน (นับถึง 22 เมษายน 2559)

การดารงตาแหน่ งปั จจุบนั

:-

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
2558 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
2552 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการคณะตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2547 – ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการ บริ ษัท ซีฟโก้ จากัด (มหาชน)
2540 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
2540 – ปั จจุบนั กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทยฮัวยางพารา
้
จากัด (มหาชน)
2536 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น :
2540 – ปั จจุบนั กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท กรุงเทพธนาคม จากัด
การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น : - ไม่มี -

เคยดารงตาแหน่ ง 5 ปี ย้ อนหลัง :การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
2553 – 2554 กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง : - ไม่มี –
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น : - ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
: - ไม่มี เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การถือหุ้นในบริษัท

: -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การเข้ าประชุมกรรมการ

: ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 2 ครัง้ เข้ าประชุม 2 ครัง้

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

: ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – ชื่อสกุล

: ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

ตาแหน่ งปั จจุบนั

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 75 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: Master of Architecture, University of Illinois, U.S.A.
ปริ ญญาตรี สถาปั ตยกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) :
 FSD : Financial Statements for Directors รุ่นที่ 26/2014
 ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 38/2012
 DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 91/2011

ประสบการณ์ การทางาน
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

: 4 ปี 11 เดือน (นับถึง 22 เมษายน 2559)

การดารงตาแหน่ งปั จจุบนั

:-

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
:
2554 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง : - ไม่มี –
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น : - ไม่มี –

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
2556 – ปั จจุบนั อุปนายก สมาคมนักเรี ยนเก่า มหาวิทยาลัยอิลนิ อยส์
2555 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนายหน้ าอสังหาริ มทรัพย์
2554 - ปั จจุบนั อาจารย์พิเศษ ประจาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัย ศิลปากร และ
โรงเรี ยนธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ไทย
2554 - ปั จจุบนั อนุกรรมการ กพส. ของคณะกรรมการ กสทช.
2552 – ปั จจุบนั ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
2548 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษาสภาหอการค้ าไทยด้ านพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2545 - ปั จจุบนั กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544 - ปั จจุบนั ประธานที่ปรึกษาโรงเรี ยนธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ (TREBS: Thailand Real Estate Business School)
2543 - ปั จจุบนั ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้ านจัดสรร, สมาคมอสังหาริ มทรัพย์ไทย
2543 - ปั จจุบนั อาจารย์พิเศษประจาโครงการปริญญาโท บริ หารธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540 - ปั จจุบนั อาจารย์พเิ ศษประจาโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ ง การประเมินค่าทรัพย์สนิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เคยดารงตาแหน่ ง 5 ปี ย้ อนหลัง :การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
2554 – 2557 ที่ปรึกษาคณะทางานโครงสร้ างพื ้นฐาน คมนาคม และพลังงาน “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
2553 - 2557 กรรมการกากับดูแลการดาเนินงานก่อสร้ างอาคารรัฐสภาแห่งชาติใหม่ ที่เกียกกาย
2554 - 2556 กรรมการสมาคมก่อสร้ างและอสังหาริ มทรัพย์, สภาอุตสาหกรรมไทย
2552 - 2553 ที่ปรึกษาสภากาชาดไทย ในการตรวจสอบการเสนอประกวดโครงการก่อสร้ างในทีด่ ินของสภากาชาดไทย
ถนนสุขมุ วิท ตรงข้ ามวัดธาตุทอง
2550 - 2556 ประธานคณะกรรมการจัดทาราคาค่าก่อสร้ างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์ สนิ แห่งประเทศไทย
2549 - 2552 ที่ปรึกษาด้ านการตรวจสอบการลงทุนก่อสร้ างโครงการขนาดใหญ่ โครงการฟื น้ ฟูเมืองชุมชนดินแดงการเคหะ
แห่งชาติ, โครงการพัฒนาศูนย์คมนาคมพหลโยธิน, โครงการพัฒนาพื ้นที่บริ เวณถนนราชดาเนิน
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/ : - ไม่มี เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การถือหุ้นในบริษัท

: -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การเข้ าประชุมกรรมการ

: ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ เข้ าประชุม 11 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ เข้ าประชุม 11 ครัง้

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

: ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – ชื่อสกุล

: นายอธิป พีชานนท์

ประเภทกรรมการ

: กรรมการ

ตาแหน่ งปั จจุบัน

: กรรมการบริ ษัท, กรรมการกากับดูแลกิจการ และ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

อายุ

: 57 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: M.B.A (International Business) Georgia State University, U.S.A.
M.B.A (Finance) Mercer University, U.S.A.
บัญชีบณ
ั ฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร ปรอ.รุ่น 22(วปอ.2552)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) :
 DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 8/2004
 DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 24/2002
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบัน
วิทยาการการค้ า

ประสบการณ์ การทางาน
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

: 24 ปี (นับถึง 22 เมษายน 2559)

การดารงตาแหน่ งปั จจุบนั

:-

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
2535 – ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท กรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการบริ หารความเสีย่ งบริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
2558 – ปั จจุบนั กรรมการ Supalai Greenvale Development PTY.LTD
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ Supalai Philippines Incorporated
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
2558 – ปั จจุบนั คณะอนุกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง กรมที่ดิน
2558 – ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ หอการค้ าไทย
2558 – ปั จจุบนั กรรมการสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
2556 - ปั จจุบนั นายกสมาคมธุรกิจบ้ านจัดสรร

2553 - ปั จจุบนั กรรมการสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
2551 - ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ ากลุม่ อสังหาริ มทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้ าง
2547 - ปั จจุบนั นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย
2547 - ปั จจุบนั คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เคยดารงตาแหน่ ง 5 ปี ย้ อนหลัง :การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
2548 – 2552 คณะกรรมการผู้ชานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านโครงการที่พกั อาศัย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
: - ไม่มี เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การถือหุ้นในบริษัท

: 5,334,140 หุ้น อัตราร้ อยละ 0.31 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การเข้ าประชุมกรรมการ

: ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ เข้ าประชุม 10 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ 1 ครัง้ เข้ าประชุม 1 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 1 ครัง้ เข้ าประชุม 1 ครัง้

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

: ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

