สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ

นายสุรพล สติมานนท์

อายุ

55 ปี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาธุรกิจ Webster University, USA
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย Howard University, USA
- ปริญญาโท สาขากฎหมาย Southern Methodist,
University, USA

สัญชาติ

ไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรม - Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 40/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Anti-Corruption for Executive กรกฎาคม 2557 สําหรับกรรมการและผูบ้ ริหารกลุม่ บริษทั ธนชาติ
ตําแหน่ งในบริ ษทั ฯ

รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

ประสบการณ์ ทาํ งาน
2550– ปจั จุบนั
- รองประธานกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ บริษทั 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านร๊อคการ์เด้น
2533– ปจั จุบนั
ั
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ราชธานีลสิ ซิง่
2545– ปจจุบนั
- อนุ กรรมการด้านกฎหมายและสัญญาการรถไฟแห่งประเทศไทย
2552– ปจั จุบนั
ั
- กรรมการทีป่ รึกษากฎหมาย, กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ่ สาร
2557– ปจจุบนั
- กรรมการ บมจ. เอราวัณประกันภัย
2557– ปจั จุบนั
ั
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธ. ซูมโิ ตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จํากัด (มหาชน)
2558– ปจจุบนั
จํานวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558
ประชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เสนอแต่งตัง้ เป็ น

-ไม่ม ี จัดการประชุม
จัดการประชุม
จัดการประชุม
จัดการประชุม

1 ครัง้
6 ครัง้
4 ครัง้
2 ครัง้

เข้าประชุม 1 ครัง้
เข้าประชุม 6 ครัง้
เข้าประชุม 4 ครัง้
เข้าประชุม 2 ครัง้

รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน (คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระประกอบอยูใ่ นเอกสาร สิง่
ทีส่ ง่ มาด้วย 6)

ั ญา
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สญ

- ไม่ม ี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

- ไม่ม ี -

ประวัติการทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริ ต

- ไม่ม ี -

กิ จการอื่นที่อาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่ม-ี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด

-ไม่ม-ี

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ

นางสาวบุญศรี ปญั ญาเปี่ยมศักดิ ์

อายุ

53 ปี

วุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.),
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้

สัญชาติ

ไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 75/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตําแหน่ งในบริ ษทั ฯ
ประสบการณ์
2550– ปจั จุบนั
2554– ปจั จุบนั
2558- ปจั จุบนั

กรรมการ / กรรมการบริหาร
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั นีสเทิรน์ สตีล จํากัด
- กรรมการ บริษทั แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จํากัด

จํานวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)

8,400,000 หุน้ คิดเป็ น 3.36% ของทุนชําระแล้ว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558
ประชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ฯ

จัดการประชุม 1 ครัง้
จัดการประชุม 4 ครัง้

เสนอแต่งตัง้ เป็ น

กรรมการ

เข้าประชุม 1 ครัง้
เข้าประชุม 6 ครัง้

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา

- ไม่ม ี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

- ไม่ม ี -

ประวัติการทําผิดอาญาในความผิ ดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริ ต

- ไม่ม ี -

กิ จการอื่นที่อาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่ม-ี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด

-ไม่ม-ี

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ

นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร

อายุ

57 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- มัธยาศึกษา, โรงเรียนศึกษาวัฒนา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 92/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตําแหน่ งในบริ ษทั ฯ

กรรมการ

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ 1 ปี
ประสบการณ์
2554– ปจั จุบนั
2551 - ปจั จุบนั
2549– ปจั จุบนั
2549– ปจั จุบนั
2549– ปจั จุบนั

- กรรมการ บริษทั 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษทั นีสเทิรน์ สตีล จํากัด
- กรรมการผูม้ อี าํ นาจ, บริษทั ต.วิบลู ย์สนิ ผลิตภัณฑ์ไม้ จํากัด
- กรรมการผูม้ อี าํ นาจ, บริษทั ธนพล ลามิเนต จํากัด
- กรรมการผูม้ อี าํ นาจ, บริษทั ชัยวสิษฐ์ พาราวูด้ (2002) จํากัด

จํานวนหุ้นที่ถือ (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)

13,438,300 หุน้ คิดเป็ น 4.48% ของทุนชําระแล้ว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2555
ประชุมผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั ฯ

จัดการประชุม 1 ครัง้
จัดการประชุม 5 ครัง้

เสนอแต่งตัง้ เป็ น

กรรมการ

เข้าประชุม 1 ครัง้
เข้าประชุม 6 ครัง้

ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริ ษทั หรือบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา

- ไม่ม ี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

- ไม่ม ี -

ประวัติการทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดยทุจริ ต

- ไม่ม ี -

กิ จการอื่นที่อาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่ม-ี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด

-ไม่ม-ี

