ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะ
1. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษัทจดทะเบียน
บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
76 ปี
130 หมู่บ้านปั ญญา ซ.พัฒนาการ 30 ถ.พัฒนาการ
สวนหลวง กทม. 10250
ไทย
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA (Accounting) The Gothenburg School of Economics and Business
Administration, Sweden
Ms.(Accounting) University of Wisconsin, Madison, USA
MBA (International Business) University of Wisconsin, Madison USA
หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program
(ACP) รุ่ นที่ 43 / 2556 สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่ นที่ 91 / 2554
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2556-ปั จจุบนั
ปี 2553-ปั จจุบนั
ปี 2550-2552
ปี 2546-2548
ปี 2544-ปั จจุบนั
ปี 2508-2544

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
กรรมการ ธนาคารออมสิน
กรรมการ MMP Corporation
อาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีวันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
20 เมษายน 2553
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
7 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ
จํานวน ประเภทกรรมการ
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
การเข้ าร่ วมประชุม
การมี/ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน) เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริ ษทั
-ไม่มี1 แห่ง
-ไม่มีในรอบ ปี 2560 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ , เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้
-ไม่มี-

หน้ า 1 ของจํานวน 5 หน้ า

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะ
2. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษัทจดทะเบียน

นายทวีป ชาติธาํ รง
กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
68 ปี
317/4 เอกมัย 19 ถ.สุขมุ วิท 63 คลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ไทย
MBA Quantitative Methods, St. Johns University
B.A. Mathematics, University of Oregon
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่ นที่ 83/ 2553
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2555-ปั จจุบ นั
ปี 2552-2555
ปี 2552-ปั จจุบนั

บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2549-2552
ปี 2548-2552
การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีวันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
10 พฤศจิกายน 2552
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
8 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ
จํานวน ประเภทกรรมการ
นายทวีป ชาติธํารง
การเข้ าร่ วมประชุม
การมี/ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

-ไม่มี-

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
Advisor to the President, Bank Thai Plc.
Director, BT Securities Co., Ltd

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

-

-ไม่มี-

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริ ษทั
-ไม่มี-

ในรอบ ปี 2560 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ , เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้
-ไม่มี-

หน้ า 2 ของจํานวน 5 หน้ า

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะ
3. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษทั จดทะเบียน

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
71 ปี
214 หมู่บ้านเลคไซด์ วิลล่า 2 ถ.บางนา-ตราด กม.7.5 ต.บางแก้ ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ไทย
บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไม่มี
ไม่มี
ปี 2558-ปั จจุบนั

บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2551-ปั จจุบนั
ปี 2548-2554
ปี 2537-2547
ปี 2537-2547
การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีวันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
8 พฤษภาคม 2558
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
2 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เอสแอนด์อาร์ ดีเวลลอปเม้ นต์ จํากัด
กรรมการ บริ ษัท เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั สยามกลการ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั สยามนิสสัน ออโตโมบิล จํากัด

บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน) เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริ ษทั
1
-ไม่มี-

จํานวน

ประเภทกรรมการ

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

-ไม่มี-

-

การเข้ าร่ วมประชุม

ในรอบ ปี 2560 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้ , เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้
-ไม่มี-

การมี/ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

หน้ า 3 ของจํานวน 5 หน้ า

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะ
4. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษทั จดทะเบียน

บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระ , กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
59 ปี
108/1 ซ.อินทามะระ 22 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
ไทย
Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago
Graduate School of Business
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วศบ.) โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่ วมเอกชน (ปรอ.) รุ่ นที่ 17
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วุฒิบตั รหลักสูตรผู้บริ หารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้ าราชการ
ฝ่ ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
หลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 3
หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่ นที่ 1/2542
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย
ไม่มี
ปี 2556-ปั จจุบนั

ปี 2558-ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

อดีต
อดีต

กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร, บริ ษทั ไทยคอมโพสิท จํากัด
กรรมการ, กรรมการบริ หาร, เหรัญญิก
มูลนิธิอทุ ยานสิง่ แวดล้ อมนานาชาติสริ ิ นธร
ในพระบรมราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
องค์การจัดการนํ ้าเสีย (อจน.)
กรรมการและผู้จดั การทัว่ ไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)

หน้ า 4 ของจํานวน 5 หน้ า

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะ
การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีวันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
23 เมษายน 2556
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
4 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ
จํานวน
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
การเข้ าร่ วมประชุม
การมี/ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

-ไม่มี-

ประเภทกรรมการ
-

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน) เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริ ษทั
2 แห่ง
-ไม่มี-

ในรอบ ปี 2560 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 3 ครัง้ จาก 3 ครัง้
-ไม่มี-

หน้ า 5 ของจํานวน 5 หน้ า

