สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 6
ข้ อมูลกรรมการอิสระที่บริษัท ฯ กาหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น
ลาดับที่ 1 ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อายุ 76 ปี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง

10 พฤษภาคม 2554

ระยะเวลาการทางาน

5 ปี 11 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560)

ที่อยู่

1 ซอยวิภาวดี 16/31 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

การศึกษา

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

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) :
 AACP : Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2016
 FSD : Financial Statements for Directors รุ่นที่ 26/2014
 ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 38/2012
 DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 91/2011
ปั จจุบันดารงตาแหน่ ง :การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
2554 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง / บริษัทอื่น : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
2557 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาสภาหอการค้ าไทย กลุม่ การค้ าอสังหาริ มทรัพย์, ก่อสร้ าง, ออกแบบ
2556 – ปั จจุบนั
อุปนายก สมาคมนักเรี ยนเก่า มหาวิทยาลัยอิลนิ อยส์
2555 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนายหน้ าอสังหาริ มทรัพย์
2552 – ปั จจุบนั
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
2545 – ปั จจุบนั
ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544 – ปั จจุบนั
ประธานที่ปรึกษาโรงเรี ยนธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ (TREBS: Thailand Real Estate Business School)
2543 – ปั จจุบนั
อาจารย์ พิเศษ ประจาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยศิลปากร และ โรงเรี ยน
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ไทย
2543 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้ านจัดสรร, สมาคมอสังหาริ มทรัพย์ไทย
2543 – ปั จจุบนั
อาจารย์พิเศษประจาโครงการปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540 – ปั จจุบนั
อ า จ ารย์ พิ เศ ษ ป ระ จ า โค รงก า ร ห ลั ก สู ต รป ระ ก า ศ นี ย บั ต รชั ้น สู ง ก า รป ระ เมิ น ค่ าท รั พ ย์ สิ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เคยดารงตาแหน่ ง 5 ปี ย้ อนหลัง :การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน / บริษัทที่เกี่ยวข้ อง / บริษัทอื่น : - ไม่มี -

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
2554 – 2558
อนุกรรมการ กพส.ของคณะกรรมการสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
2554 – 2557
ที่ปรึกษาสภาหอการค้ าไทย ด้ านการพัฒนาธุรกิจ อสังหาริ มทรัพย์
2554 – 2557
ที่ปรึกษาคณะทางานโครงสร้ างพื ้นฐาน คมนาคม และพลังงาน “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
2554 – 2557
กรรมการกากับดูแลการดาเนินงานก่อสร้ างอาคารรัฐสภาแห่งชาติใหม่ ที่เกียกกาย
2554 – 2556
ประธานคณะกรรมการจัดทาราคาค่าก่อสร้ างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
การถือหุ้นของบริษัท : -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
การเข้ าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ เข้ าประชุม 12 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ เข้ าประชุม 12 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้ : ไม่มีสว่ นได้ เสียในการประชุมครัง้ นี ้

ลาดับที่ 2 นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 65 ปี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง

22 มกราคม 2544

ระยะเวลาการทางาน

16 ปี 3 เดือน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560)

ที่อยู่
การศึกษา

426 ซอย โปร่งอุทิศ 1 ถนนประชาราษฎร์ บาเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ (ศศินทร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) :
 National Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses
 RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015
 หลักสูตรสัมมนา Director Forum 2/2015 : Building better board through effective independent Director
 หลักสูตรสัมมนา C-Conference : “Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption” รุ่นที่ 1/2014
 AACP : Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 17/2014
 RMP : Risk Management Committee Program รุ่นที่ 1/2013
 ห ลั ก สู ต ร สั ม ม น า SE2 :”Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues of Enterprise Risk
Management?” รุ่นที่ 2/2013
 หลักสูตรสัมมนา SE3 : CNBC Summit : Myanmar รุ่นที่ 3/2013
 หลักสูตรสัมมนา R-Forum : “Director Nomination Issues and Trend” รุ่นที่ 1/2013
 หลักสูตรสัมมนา DTT : Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นที่ 1/2013
 หลักสูตรสัมมนา AGM : “Integrity Pact มาตรการสาคัญของการแก้ ไขปั ญหาคอร์ รัปชัน่ ” รุ่นที่ 1/2013
 หลักสูตรสัมมนา NDC : The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution” รุ่นที่ 1/2013
 หลัก สูต รสัม มนา DBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the
Oversight of (Foreign) Subsidiaries” รุ่นที่ 1/2013
 HRP : How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2012
 QFR : Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 1/2006
 DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 7/2004
 ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 2/2004
 DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002
ปั จจุบันดารงตาแหน่ ง:การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
2550 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ท่าเรื อราชาเฟอร์ รี่ จากัด (มหาชน)
2550 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง บริ ษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)
2547 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง บริ ษัท ฟอร์ จนู พาร์ ท อินดัสตรี ้ จากัด (มหาชน)

2546 – ปั จจุบนั
2544 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน บริ ษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง / องค์ กรอื่น : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
2551 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เซียร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
2543 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลีย่ น โซลูชนั่ จากัด
เคยดารงตาแหน่ ง 5 ปี ย้ อนหลัง :
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน / บริษัทที่เกี่ยวข้ อง / บริษัทอื่น / องค์ กรอื่น : - ไม่มี การถือหุ้นของบริษัท

-ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

การเข้ าประชุมกรรมการ : ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ เข้ าประชุม 12 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ เข้ าประชุม 12 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 1 ครัง้ เข้ าประชุม 1 ครัง้
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้ : มีสว่ นได้ เสียในวาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตังกรรมการเข้
้
าใหม่แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

ลาดับที่ 3 นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 74 ปี
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้ รับตาแหน่ ง

25 เมษายน 2544

ระยะเวลาการทางาน

16 ปี (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2560)

ที่อยู่

58/1 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

การศึกษา

M.A. Business Administration Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A
B.A. Science in Business Administration, Slliman University, Durnaguete, Philippines

ประวัติการอบรม
 หลักสูตรสินเชื่อชันสู
้ ง สถาบันสินเชื่อธนาคารซิตี ้แบงค์ ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ ด และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
 หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน รุ่นที่ 3
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง โปรแกรมสาหรับผู้บริ หาร สถาบันเอ็มไอที รัฐแมชซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) :
 หลักสูตรสัมมนา R-CAC : Thailand’s 4th National Conference on Collective Action Against Corruption รุ่นที่ 1/2013
 RCP : Role of Chairman Program รุ่นที่ 15/2007
 DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 1/2003
ปั จจุบันดารงตาแหน่ ง :การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
2548 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษัท อาเชียนมารี น เซอร์ วิสส์ จากัด (มหาชน)
2546 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จากัด (มหาชน)
2544 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ บริ ษัท ซัสโก้ จากัด (มหาชน)
2544 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน)
2544 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ลัคกี ้เท็คซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2544 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
2534 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง / องค์ กรอื่น : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
2529 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษัท อ่างทองชูการ์ เทอร์ มินลั จากัด
เคยดารงตาแหน่ ง 5 ปี ย้ อนหลัง :การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
2543 – 2559
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทยคาร์ บอนแบล็ค จากัด (มหาชน
2536 – 2555
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท รองเท้ าบาจาแห่งประเทศไทย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง : - ไม่มี -

การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
2547 – 2554
ประธานกรรมการ บริ ษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
2549 – 2555
ประธานกรรมการตรวจสอบ หอการค้ าไทยและสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
2543 – 2554
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยพายัพ
การเข้ าประชุมกรรมการ :

ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ เข้ าประชุม 12 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ เข้ าประชุม 12 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ เข้ าประชุม 2 ครัง้

การถือหุ้นของบริษัท : -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้ : ไม่มีสว่ นได้ เสียในการประชุมครัง้ นี ้

