สิ งทีส่ งมาด้วย 4
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ข้ อมูลเบืองต้ นของกรรมการทีครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื อกลับเข้าดํารงตําแหน่ งใหม่
ลําดับที 1.
ดร.ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์
ประธานกรรมการ
ไทย
61 ปี
ไม่มี

ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง
สั ญชาติ
อายุ
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการด้ วยกัน
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด

:
:
:
:
:

การอบรมบทบาทและหน้ าที
กรรมการ

:

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา
การถือครองหุ้นในบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ประสบการณ์การทํางาน
กิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน

:
:
:

ด้านวิศวกรรม (Operations
Operations Research),
Research)
Texas A&M University, USA
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (D
(DCP 12/2001)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program ((RCP 32/2013)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
กรรมการ
ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว
จํานวน 888,400 หุน้ (สัดส่วน 0.11%)

:

ปี 2552-ปัจจุบนั

: ปริ ญญาเอก

ปี 2537-ปัจจุบนั

กิจการทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

: ปี 2556-ปัจจุบนั
ปี 2555-ปัจจุบนั
ปี 2554-ปัปัจจุบนั
ปี 2549-ปัปัจจุบนั
ปี 2545-ปัปัจจุบนั

ประธานกรรมการ
บริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั เอสวีไอ จํากัด (มหาชน))
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรี ส์ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ปกิณ พร็ อพเพอร์ตี จํากัด
ทีปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารสถาบันรหัสสากล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผูเ้ ชียวชาญประจําประธานกรรมการการเลื
ประธานกรรมกา
อกตัง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง
คณะกรรมการฝ่ ายประสานงานระหว่างประเทศกรอบกิจการยุโรป
และอเมริ กา สภาหอการค้าไทย
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ปี 2538-ปัจจุบนั
ปี 2535-ปัจจุบนั
ปี 2525-ปัจจุบนั
กิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

กรรมการ
บริ ษทั คาซาวดี จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เปี ยมทิพย์ จํากัด

:

-ไม่มี-

:

4 ปี (วันที 3 มีนาคม 2552 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556)

6/6 ครัง
: 1. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
2. การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 1/1 ครัง
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายใน : 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
ระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
การมี/ไม่ มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระทีพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
เป็ นกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งกรรมการเนืองจากครบวาระ จึงถือได้วา่ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยธรรมดาในการพิจารณาวาระ
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2556
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ข้ อมูลเบืองต้ นของกรรมการทีครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื อกลับเข้าดํารงตําแหน่ งใหม่
ลําดับที 2.
ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง
สั ญชาติ
อายุ
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการด้ วยกัน
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด

:
:
:
:
:

นายนพปฏล เจสัน จิรสันติd
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ไทย
43 ปี
-ไม่มี-

: ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท

Business Economics,
Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA
บริ หารธุรกิจ
St. Louis University, USA

การอบรมบทบาทและหน้ าที
กรรมการ
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา
การถือครองหุ้นในบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ประสบการณ์การทํางาน
กิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน

: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 78/2009
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
: กรรมการอิสระ
: ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว
: -ไม่มี-

:

ปี 2552-ปัจจุบนั

กิจการทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

:

ปี 2556-ปัจจุบนั
ปี 2550-ปัจจุบนั
ปี 2547-ปัจจุบนั
ปี 2547-ปัจจุบนั
ปี 2545-ปัจจุบนั

กิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท

:

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั คอนแทงโก จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เมอร์ควิ รี ไนน์ จํากัด
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั พีเอ็มดี พลัส จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั คราฟท์แมน เรคคอร์
อร์ด จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั เรโวลิก เทค จํากัด

-ไม่มี-
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4 ปี (วันที 3 มีนาคม 2552 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556)

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

:

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2557

6/6 ครัง
: 1. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง
3. การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 1/1 ครัง

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

การมี/ไม่ มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระทีพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
เป็ นกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งกรรมการเนืองจากครบวาระ จึงถือได้วา่ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยธรรมดาในการพิจารณาวาระ
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
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ข้ อมูลเบืองต้ นของกรรมการทีครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื อกลับเข้าดํารงตําแหน่ งใหม่
ลําดับที 3.
ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง
สั ญชาติ
อายุ
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการด้ วยกัน
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
การอบรมบทบาทและหน้ าที
กรรมการ
ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา
การถือครองหุ้นในบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ประสบการณ์การทํางาน
กิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน

:
:
:
:
:

นายกณวรรธน์ อรัญ
กรรมการ
ไทย
47 ปี
-ไม่มี-

: ปริ ญญาโท
ปริ ญญาโท

: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 78/2009
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
: กรรมการอิสระ
: ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว
: -ไม่มี-

:

ปี 2556–ปัจจุบนั
ปี 2554-ปัจจุบนั
ปี 2552-ปัปัจจุบนั

กิจการทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บริ หารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรามคําแหง

:

ปี 2546-ปัปัจจุบนั
ปี 2546-ปัจจุบนั

กรรมการ
บริ ษทั เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรี ส์ จํากัด
กรรมการบริ หารความเสี ยง
บริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
หัวหน้าสํานักงานทนายความและทีปรึ กษากฎหมาย
สํานักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จํากัด

กิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

:

-ไม่มี-

:

4 ปี (วันที 3 มีนาคม 2552 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556)

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2555

: 1.
2.
3.
4.

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 5/6 ครัง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง
การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง 5/6 ครัง
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2556 1/1 ครัง
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ประวัติการกระทําผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

: 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

การมี/ไม่ มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระทีพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
เป็ นกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งกรรมการเนืองจากครบวาระ จึงถือได้วา่ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยธรรมดาในการพิจารณาวาระ
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
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