สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
ประวัตขิ องกรรมการทีเ่ สนอชื่ อให้ ได้ รับการเลือกตั้งแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
ในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
1)

นายสมยศ อนันตประยูร

ตําแหน่ง

ประธานคณะกรรมการ กรรมการ

อายุ

55 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

 ปริ ญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
 แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญสาขาสู ตินารี เวช โรงพยาบาลราชวิถี
 - ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจสําหรับผูบ้ ริ หารพาณิ ชยศาสตร์และการ
บัญชี (X-MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

หลักสู ตร DAP ปี 2555

ตําแหน่งปัจจุบนั ในบริ ษทั อื่น

บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
 ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการ
บริ ษทั เหมราช พัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่
17 มีนาคม 2558)
บริษทั ทีไ่ ม่ ได้ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
 กรรมการ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ
WHA Corporation (Hong Kong) Company Limited
 กรรมการ
WHA Corporation (International) Company Limited
 กรรมการ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จํากัด
 กรรมการ

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ 1 จํากัด
 กรรมการ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ 2 จํากัด
 กรรมการ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ 3 จํากัด
 กรรมการ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ 4 จํากัด
 กรรมการ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ 5 จํากัด
 กรรมการ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ 6 จํากัด
 กรรมการ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ 8 จํากัด
 กรรมการ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ 9 จํากัด
 กรรมการ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ 10 จํากัด
 กรรมการ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ 16 จํากัด
 กรรมการ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์รูฟ 17 จํากัด
 กรรมการ
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
 กรรมการ
บริ ษทั เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จํากัด
 กรรมการ
บริ ษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด
 กรรมการ

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
 กรรมการ
บริ ษทั เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จํากัด
ประสบการณ์

ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

การถือหุน้ ในบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(ณ วันที่ 8 มกราคม 2557)

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) (%)

บริษทั ในเครื อ

28.46

ไม่มี

คณะกรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม

จํานวนครั้ง

การเข้าประชุม/การจัดประชุม (ครั้ง)

คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ หาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

7/7
13/13

คณะกรรมการสรรและพิจารณา
1/1
ผลตอบแทน
บริ ษทั ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อเชิญให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั และ
การเสนอวาระเป็ นการล่วงหน้าแต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอรายชื่อ
บุคคลหรื อวาระการประชุมเข้ามายังบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุ ด
แก่การดําเนินการของบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย) ได้เสนอให้ นายสมยศ
อนันตประยูร ที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ
บริ ษทั สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษทั ได้
3 ปี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ของ นายสมยศ อนันตประยูร
ระยะเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัททีจ่ ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
2550 – ปัจจุบนั

ประธานคณะกรรมการ

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์

ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ ด้านคลังสิ นค้าและ

กรรมการ และประธาน

ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

โรงงาน

เจ้าหน้าที่บริ หาร
17 มีนาคม 2558–

ประธานคณะกรรมการ และ บริ ษทั เหมราช พัฒนาที่ดิน

ผูพ้ ฒั นาที่ดินและ ระบบสาธารณูปโภคใน

ปั จจุบนั

กรรมการ

เขตอุตสาหกรรมเพื่อขาย

จํากัด (มหาชน)

บริษัททีไ่ ม่ ได้ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
2558 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์

ถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น

โฮลดิ้ง จํากัด
2557 – ปัจจุบนั

กรรมการ

WHA Corporation (Hong

ถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น

Kong) Company Limited
2557 – ปัจจุบนั

กรรมการ

WHA Corporation

ถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น

(International) Company
Limited
2556 - ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั

2556 – ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น

ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ ด้านคลังสิ นค้าและ

อะไลแอนซ์ จํากัด

โรงงาน

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก

กรี นโซล่าร์ รูฟ 1 จํากัด

พลังงานแสงอาทิตย์

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก

กรี นโซล่าร์รูฟ 2 จํากัด

พลังงานแสงอาทิตย์

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก

กรี นโซล่าร์ รูฟ 3 จํากัด

พลังงานแสงอาทิตย์

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก

กรี นโซล่าร์ รูฟ 4 จํากัด

พลังงานแสงอาทิตย์

2556 - ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั

2556 – ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั

2556 - ปัจจุบนั

2556 – ปัจจุบนั

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก

กรี นโซล่าร์ รูฟ 5 จํากัด

พลังงานแสงอาทิตย์

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก

กรี นโซล่าร์ รูฟ 6 จํากัด

พลังงานแสงอาทิตย์

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก

กรี นโซล่าร์ รูฟ 8 จํากัด

พลังงานแสงอาทิตย์

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก

กรี นโซล่าร์รูฟ 9 จํากัด

พลังงานแสงอาทิตย์

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก

กรี นโซล่าร์ รูฟ 10 จํากัด

พลังงานแสงอาทิตย์

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก

กรี นโซล่าร์ รูฟ 16 จํากัด

พลังงานแสงอาทิตย์

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ กันกุล

ผูผ้ ลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจาก

กรี นโซล่าร์ รูฟ 17 จํากัด

พลังงานแสงอาทิตย์

บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์

บริ ษทั หลักทรัพย์

จํากัด
2556 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั เอเชีย เวลท์ โฮลดิ้ง จํากัด ซื้ อขายหลักทรัพย์

2549 - ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั แวร์ เฮาส์ เอเซี ย อะไล

ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ ด้านคลังสิ นค้าและ

แอนซ์ จํากัด

โรงงาน

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ อะไล

ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ ด้านคลังสิ นค้าและ

แอนซ์ จํากัด

โรงงาน

บริ ษทั เอส แอนด์ เจ

จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก

2546 - ปัจจุบนั

2536 - ปัจจุบนั

กรรมการ

กรรมการ

โฮลดิ้ง จํากัด

2)

นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

ตําแหน่ง

กรรมการ กรรมอิสระ กรรมตรวจสอบ

อายุ

43 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

 ปริ ญญาตรี บญั ชี มหาวิทยาลัยบูรพา
 ปริ ญญาโท บัญชี วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาเอก บัญชีดุษฎีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

หลักสู ตร DAP ปี 2555

ตําแหน่งปัจจุบนั ในบริ ษทั อื่น

บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
-ไม่มีบริษทั ทีไ่ ม่ ได้ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
 อาจารย์คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาบัญชีและ
การเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี
 ที่ปรึ กษาทางการเงิน การเคหะแห่งชาติ

ประสบการณ์

ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

การถือหุน้ ในบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(ณ วันที่ 8 มกราคม 2557)

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) (%)

บริษทั ในเครื อ

ไม่มี

ไม่มี

คณะกรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม

จํานวนครั้ง

การเข้าประชุม/การจัดประชุม (ครั้ง)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการ

7/7

คณะกรรมการตรวจสอบ

6/6

บริ ษทั ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อเชิญให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั และ
การเสนอวาระเป็ นการล่วงหน้าแต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอรายชื่อ
บุคคลหรื อวาระการประชุมเข้ามายังบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุ ด
แก่การดําเนินการของบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย) ได้เสนอให้ นายสมศักดิ์
ประถมศรี เมฆ ที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ
บริ ษทั สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษทั ได้
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

3 ปี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง ของ ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
ระยะเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัททีจ่ ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
2555 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการ

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่

ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ ด้าน

ตรวจสอบ

จํากัด (มหาชน)

คลังสิ นค้าและโรงงาน

บริษัททีไ่ ม่ ได้ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 2558 –

ที่ปรึ กษาทางการเงิน การเคหะ

ปั จจุบนั

แห่งชาติ

2542 – ปัจจุบนั

อาจารย์คณะการจัดการและการ

การเคหะแห่ งชาติ

การพัฒนาที่อยูอ่ าศัย

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี มหาวิทยาลัย

ท่องเที่ยว สาขาวิชาบัญชีและ
การเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา บาง
แสน ชลบุรี
2553 – 2557

อนุกรรมการติดตามมาตรฐานการ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระ-บรม

รายงานทางการเงินระหว่าง

ราชูปถัมภ์

หน่วยงานกํากับดูแล

ประเทศ
2551 - 2554

กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชมงคลสุ วรรณภูมิ

มหาวิทยาลัย

ราชมงคลสุ วรรณภูมิ
2550 - 2553

ประธานหลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

2549 - 2553

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวางแผน คณะการ
จัดการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี มหาวิทยาลัย

3)

นางกฤษณา สุ ขบุญญสถิตย์

ตําแหน่ง

กรรมการ กรรมอิสระ

อายุ

44 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริ ญญาตรี บญั ชี บริ หารธุรกิจ
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาเอก ศิลปะศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

หลักสู ตร DAP ปี 2555

ตําแหน่งปัจจุบนั ในบริ ษทั อื่น

บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
 กรรมการ และ กรรมการอิสระ
บริ ษทั เหมราช พัฒนาที่ดิน จํากัด (มหาชน) (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่
18 มีนาคม 2558)
บริษทั ทีไ่ ม่ ได้ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
 กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั บิสซิเนส เอ็กเซลเลนจ์ คอนซัลติ้ง จํากัด
 ผูต้ รวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประสบการณ์

ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

การถือหุน้ ในบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(ณ วันที่ 8 มกราคม 2557)

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) (%)

บริษทั ในเครื อ

ไม่มี

ไม่มี

คณะกรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม

จํานวนครั้ง

การเข้าประชุม/การจัดประชุม (ครั้ง)

คณะกรรมการ

7/7

คณะกรรมการตรวจสอบ

6/6

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

คณะกรรมการสรรและพิจารณา
1/1
ผลตอบแทน
บริ ษทั ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อเชิญให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั และ
การเสนอวาระเป็ นการล่วงหน้าแต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอรายชื่อ
บุคคลหรื อวาระการประชุมเข้ามายังบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุ ด
แก่การดําเนินการของบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย) ได้เสนอให้ นางกฤษณา
สุ ขบุญญสถิตย์ ที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ
บริ ษทั สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษทั ได้
3 ปี

ระยะเวลา

2555 – ปัจจุบนั
18 มีนาคม 2558 ปัจจุบนั

2546 - ปัจจุบนั
2547 - 2550
2546 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง ของ นางกฤษณา สุ ขบุญญสถิตย์
ตําแหน่ ง
บริษทั
ประเภทธุรกิจ
บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
กรรมการอิสระ
บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์
ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ ด้านคลังสิ นค้า
ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
และโรงงาน
กรรมการ และ กรรมการ บริ ษทั เหมราช พัฒนาที่ดิน
ผูพ้ ฒั นาที่ดินและ ระบบสาธารณูปโภคใน
อิสระ
จํากัด (มหาชน)
เขตอุตสาหกรรมเพื่อขาย
บริษทั ทีไ่ ม่ ได้ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั บิสซิเนส เอ็กเซลเลนจ์ ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ ด้านคลังสิ นค้า
คอนซัลติ้ง จํากัด
และโรงงาน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั คาร์เปท เมกเกอร์
ที่ปรึ กษา
(ประเทศไทย) จํากัด
ผูต้ รวจประเมินรางวัล
สํานักงานรางวัลคุณภาพ
โรงงานผลิตสิ นค้า
คุณภาพแห่งชาติ
แห่งชาติ

4)

นายณรงค์ กริชชาญชัย

ตําแหน่ง

กรรมการ

อายุ

39 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท นิติศาสตร์ Cornell University

การอบรมของสมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

หลักสู ตร DAP ปี 2555

ตําแหน่งปัจจุบนั ในบริ ษทั อื่น

บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี
บริษทั ทีไ่ ม่ ได้ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
 กรรมการ
บริ ษทั ณกิจ พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
 กรรมการ
บริ ษทั อาร์แอล เคาน์เซิล จํากัด

ประสบการณ์

ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

การถือหุน้ ในบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(ณ วันที่ 8 มกราคม 2557)

บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) (%)

บริษทั ในเครื อ

ไม่มี

ไม่มี

คณะกรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม

จํานวนครั้ง

การเข้าประชุม/การจัดประชุม (ครั้ง)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการ

7/7

คณะกรรมการบริ หาร

13/13

บริ ษทั ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อเชิญให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั และ
การเสนอวาระเป็ นการล่วงหน้าแต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอรายชื่อ
บุคคลหรื อวาระการประชุมเข้ามายังบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุ ด
แก่การดําเนินการของบริ ษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย) ได้เสนอให้ นายณรงค์
กริชชาญชัย ที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และเป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ
บริ ษทั สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษทั ได้
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

3 ปี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง ของ นายณรงค์ กริชชาญชัย
ระยะเวลา

ตําแหน่ ง

บริษทั

ประเภทธุรกิจ

บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2555 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์

ผูพ้ ฒั นาอสังหาริ มทรัพย์ ด้านคลังสิ นค้า

ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

และโรงงาน

บริษทั ทีไ่ ม่ ได้ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
2549 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั ณกิจ พร็ อพเพอร์ต้ ี

ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา

จํากัด

อสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพือ่
จําหน่าย

2549 – ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั อาร์แอล เคาน์เซิล
จํากัด

ที่ปรึ กษากฎหมาย

