วัน เดือน ปีเกิด

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
20 กรกฏาคม 2510

ตําแหน่ง

- รองประธานกรรมการ ตั�งแต่ 25 เมษายน 2555

ชื�อ-นามสกุล

ดํารงตําแหน่งจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 ปี 10 เดือน
- ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุ่มบริษัทฯ 29 ตุลาคม 2558
ดํารงตําแหน่งจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน
อายุ

50 ปี

สัญชาติ

ไทย
- ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคม

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมอื�นๆ

สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่น 18

ประสบการณ์

ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น
จํานวน 3 แห่ง

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่งในกิจการอื�น

รองประธานกรรมการ: บริษัท เหมราชพัฒนาที�ดิน จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ: บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี� แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น (อินเตอร์เนชั�นแนล) จํากัด

(ที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ�ง จํากัด

จํานวน 56 แห่ง

กรรมการ : บริษัท แวร์เฮ้าส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 2 จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 4 จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 5 จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 8 จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 9 จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 10 จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 16 จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จํากัด
กรรมการ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
กรรมการ : บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิ�ง จํากัด
กรรมการ : บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ�ง จํากัด
กรรมการ : บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด (HESIE)
กรรมการ : บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จํากัด (EIE)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

ชื�อ-นามสกุล

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
กรรมการ : บริษัท เหมราช สระบุรี ที�ดินอุตสาหกรรม จํากัด (HSIL)
กรรมการ : บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จํากัด (HESIE 4)
กรรมการ : บริษัท เหมราช ระยอง ที�ดินอุตสาหกรรม จํากัด (HRIL)
กรรมการ : บริษัท ระยอง 2012 จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี� จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี� 2 จํากัด
กรรมการ : บริษัท เอช-คอนสตรัคชั�น แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด (HCME)
กรรมการ : บริษัท อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จํากัด (EPS)
กรรมการ : บริษัท เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ จํากัด (PARK)
กรรมการ : บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี� แอนด์ มารีน่า เซอร์วิสเซส จํากัด (EPMS)
กรรมการ : บริษัท เอช - อินเตอร์เนชั�นแนล (บีวีไอ)
กรรมการ : บริษัท เหมราช อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด
กรรมการ : บริษัท เอช - อินเตอร์แนชั�นแนล (สิงคโปร์) จํากัด
กรรมการ : บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จํากัด (ESIE)
กรรมการ : บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จํากัด
กรรมการ : บริษัท ห้วยเหาะไทย จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เหมราช อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี� จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จํากัด
กรรมการ : บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
กรรมการ : บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จํากัด
กรรมการ : บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จํากัด
กรรมการ : บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จํากัด
กรรมการ : บริษัท บ่อวิน คลีนเอนเนอจี จํากัด
กรรมการ : บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จํากัด
กรรมการ : บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จํากัด
กรรมการ : PT WHA International Indonesia
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น (ฮ่องกง) จํากัด
กรรมการ : WHA Hemaraj Land and Development (SG) PTE LTD.
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินเตอร์เนชั�นแนล อินโดนีเซีย จํากัด
กรรมการ : บริษัท เจเนซิส ดาต้า จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จํากัด
กรรมการ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เหมราช ซีเอ็นโค่ 4 จํากัด

การดํารงตําแหน่งในกิจการที�แข่งขัน /

ไม่มี

กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท
การถือหุ้น WHA (ณ 31 ธันวาคม 2559)
- คู่สมรส
- บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
สัดส่วนของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด

ถือหุ้นจํานวน 3,439,531,315.00 หุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิ� จํานวน 34,234,255 หน่วย
ไม่มี
ไม่มี
24.01%

ชื�อ-นามสกุล

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

คณะกรรมการบริษัท 10 ครั�ง จาก 10 ครั�ง

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

คณะกรรมการบริหาร 12 ครั�ง จาก 12 ครั�ง
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 2 ครั�ง จาก 2 ครั�ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั�ง จาก 2 ครั�ง
คุณสมบัติต้องห้าม

สามัญผู้ถือหุ้นปี 2559
ไม่มีประวัติเกี�ยวกับ :
- การกระทําความผิดทางอาญาในความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทุจริต
- การทํารายการที�อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

Working Experience of Mrs. Jareeporn
Duration

Position

Company
Listed Companies

2007 - Present
2015 - Present

Director and Managing Director
Director

2014 - Present
2015 - Present
2013 - Present

Director
Director
Director

WHA Corporation (International) Co.,Ltd.

2013 - present

Director

WHA Gunkul Grean Solar Roof 1 Co.,Ltd.

2013 - present

Director

WHA Gunkul Grean Solar Roof 2 Co.,Ltd.

2013 - present

Director

WHA Gunkul Grean Solar Roof 3 Co.,Ltd.

2013 - present

Director

WHA Gunkul Grean Solar Roof 4 Co.,Ltd.

2013 - present

Director

WHA Gunkul Grean Solar Roof 5 Co.,Ltd.

2013 - present

Director

WHA Gunkul Grean Solar Roof 6 Co.,Ltd.

2013 - present

Director

WHA Gunkul Grean Solar Roof 8 Co.,Ltd.

2013 - present

Director

WHA Gunkul Grean Solar Roof 9 Co.,Ltd.

2013 - present

Director

WHA Gunkul Grean Solar Roof 10 Co.,Ltd.

2013 - present

Director

WHA Gunkul Grean Solar Roof 16 Co.,Ltd.

2013 - present

Director

WHA Gunkul Grean Solar Roof 17 Co.,Ltd.

2013 - present
2013 - present
2006 - Present

Director
Director
Director
Director

Asia Wealth Securities Co.,Ltd.
Asia Wealth Holding Co.,Ltd.
Warehouse Asia Alliance Co.,Ltd.

Director
Director
Director
Director

S&J Holding Co.,Ltd.
Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate Company Limited (HESIE)
Eastern Industrial Estate Company Limited (EIE)

2003 - ปัจจุบัน
1993 - ปัจจุบัน
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present
2015 - Present

Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

WHA Corporation Public Company Limited
Hemaraj Land and Development Public Company Limited
Non - Listed Companies
WHA Venture Holding Co.,Ltd.
WHA KPN Alliance Co.Ltd.

WHA Alliance Co,Ltd.

Hemaraj Saraburi Industrial Land Company (HSIL)
Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate Company Limited 4 (HESIE 4)
Hemaraj Rayong Industrial Land Company (HRIL)
Rayong 2012 Company Limited
Hemaraj Clean Water Company Limited (HCW)
Hemaraj Water Company Limited
Hemaraj Energy Company Limited (HE)
H-Construction Management and Engineering Company Limited
Eastern Pipeline Services Company Limited
SME Factory Company Limited
H - Phoenix Property Company Limited
The Park Residence Company Limited
Eastern Seaboard Property and Marina Services Company Limited
Million Island Pattaya Company Limited

Director
Director
Director

H-International (BVI)
Hemraj International
H- International (SG)
Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) Company Limited (ESIE)

Director
Director

Glow Hemaraj Wind Company Limited
Houay Ho Thai Company Limited (HHT)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

ชื�อ-นามสกุล

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ

วัน เดือน ปีเกิด

18 มีนาคม 2499

ตําแหน่ง

กรรมการอิสระ ตั�งแต่ 10 พฤศจิกายน 2559
ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นเวลา 3 เดือน

อายุ

61

สัญชาติ
การศึกษา

ไทย
- ปริญญาโท พัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคม

- Director Certification Program (DCP 109/2051)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมอื�นๆ

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2550 (วปอ.รุ่นที� 50)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที� 18)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที� 3) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน รุ่นที� 12 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (Public Director Institute)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที� 4 (TEPCOT 4)
- ประกาศนียบัตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที� 5 สถาบันพระปกเกล้า (ปศส. 5)

- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) สํานักงาน ก.พ.
ประสบการณ์

- กรรมการจัดการกองทุนเพื�อการฟื�นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น
จํานวน 1 แห่ง
ตําแหน่งในกิจการอื�น

โทรคมนาคม เพื�อประโยชน์สาธารณะ
- กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
- ผู้อํานวยการศูนย์พลังงานเพื�อสิ�งแวดล้อม/ผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ�งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

(ที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

มูลนิธิอุทยานสิ�งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จํานวน 1 แห่ง

สยามบรมราชกุมารี

การดํารงตําแหน่งในกิจการที�แข่งขัน /

ไม่มี

กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2559)

ไม่มี

- คู่สมรส

ไม่มี

- บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

สัดส่วนของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2559

คณะกรรมการบริษัท 1 ครั�ง จาก 1 ครั�ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ได้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการเมื�อ 10 พฤศจิกายน 2559
ไม่มีประวัติเกี�ยวกับ :
- การกระทําความผิดทางอาญาในความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทุจริต
- การทํารายการที�อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/

- ไม่เป็นผู้ที�เกี�ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคล

- ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา

ที�อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

2 ปีที�ผ่านมา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ซื�อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

ชื�อ-นามสกุล

ดร.สมศักดิ� ประถมศรีเมฆ

วัน เดือน ปีเกิด

8 กรกฎาคม 2515

ตําแหน่ง

- กรรมการอิสระ ตั�งแต่ 23 เมษายน 2555 ดํารงตําแหน่ง

สิง่ สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3

จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นเวลา 4 ปี 10 เดือน
- กรรมการตรวจสอบ ตั�งแต่ 23 เมษายน 2555 ดํารงตํา
แหน่งจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นเวลา 4 ปี 10 เดือน
อายุ

45 ปี

สัญชาติ

ไทย
- ปริญญาเอก บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

- ปริญญาโท บัญชี วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคม

- Director Accredditration Program (DAP 2555)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมอื�นๆ

- ประกาศนียบัตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ปี 2556
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของไทย ปี 2546

ประสบการณ์

- อนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนคณะการจัดการและการท่องเที�ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น

ไม่มี

ตําแหน่งในกิจการอื�น

อาจารย์ประจํา คณะการจัดการและท่องเที�ยวภาควิชาบัญชีและการบริหารธุรกิจ และ

(ที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประธานหลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี

จํานวน 1 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการที�แข่งขัน /

ไม่มี

กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท
การถือหุ้น WHA (ณ 31 ธันวาคม 2559)

ไม่มี

- คู่สมรส

ไม่มี

- บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

สัดส่วนของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

- คณะกรรมการบริษัท 10 ครั�ง จาก 10 ครั�ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั�ง จาก 5 ครั�ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 2 ครั�ง จาก 2 ครั�ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย
บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที�อาจ
มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา

- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2559
ไม่มีประวัติเกี�ยวกับ :
- การกระทําความผิดทางอาญาในความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทุจริต
- การทํารายการที�อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา
- ไม่เป็นผู้ที�เกี�ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับ
เงินเดือนประจํา

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ซื�อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3
ชื�อ-นามสกุล

นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์

วัน เดือน ปีเกิด

21 พฤศจิกายน 2514

ตําแหน่ง

- กรรมการอิสระ ตั�งแต่ 23 เมษายน 2555
ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นเวลา 4 ปี 10 เดือน
- กรรมการตรวจสอบ ตั�งแต่ 7 กรกฎาคม 2559
ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นเวลา 7 เดือน

อายุ

46 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณพิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคม

- Director Accredditration Program (DAP 2555)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมอื�นๆ

ไม่มี

ประสบการณ์

ผู้จัดการทั�วไป บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น

ไม่มี

ตําแหน่งในกิจการอื�น

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิซิเนส เอ็กเซลเลนจ์ คอนซัลติ�ง จํากัด

(ที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน)

ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

จํานวน 2 แห่ง
การดํารงตําแหน่งในกิจการที�แข่งขัน /

ไม่มี

กิจการที�เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของบริษัท
การถือหุ้นบริษัทเหมราชฯ (ณ 31 ธันวาคม 2557)

ไม่มี

- คู่สมรส

ไม่มี

- บุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี

สัดส่วนของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมด

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559

คณะกรรมการ 7 ครั�ง จาก 10 ครั�ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั�งจาก 2 ครั�ง
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 2 ครั�ง จาก 2 ครั�ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั�ง จาก 2 ครั�ง

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติเกี�ยวกับ :
- การกระทําความผิดทางอาญาในความผิดเกี�ยวกับทรัพย์ซึ�งได้กระทําโดยทุจริต
- การทํารายการที�อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย

- ไม่เป็นผู้ที�เกี�ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที�อาจ

- ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา

มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ซื�อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิ ส ระมี คุณ สมบัติ เข้ ม กว่า ข้ อ กํ าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทยและ ก.ล.ต.
ดังต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงิ นเดือน
ประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคํา
ขออนุญาตต่อสํานักงาน
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้สินที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของผู้ขออนุญาตหรื อตัง้ แต่ยี่สิบล้ านบาทขึน้ ไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นีก้ าร
คํ า นวณภาระหนี ส้ ิ น ดัง กล่า วให้ เ ป็ นไปตามวิ ธี ก ารคํ า นวณมูล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฎิบัติการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้สินที่
เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยบริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาต
ต่อสํานักงาน
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6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฏหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้กรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
บริ ษัท

8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับการดําเนินงานของ
9. กรรมการอิสระสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการติดต่อกันทุกวาระได้ ไม่เกิน 9 ปี
10. กรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คนจะต้ องเป็ นผู้หญิง
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