สิ่งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
1.1 นายสุทิน เผด็จภัย
 อายุ
 สัญชาติ
 ดารงตาแหน่งในบริษัท












: 59 ปี
: ไทย
: กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 53/2006
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ สรรหา
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือก
ดัง กล่ าว คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง ไม่ รวมกรรมการที่ ได้ รับ การเสนอชื่อ ได้ร่ วมกันพิจารณาคุ ณสมบั ติ ที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะ
แนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของ
บริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
จานวนปีที่เคยดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
: 2 ปี (ตั้งแต่ ปี 2559)
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ
: ด้านการบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
: 3 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
: -ไม่มี(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: -ไม่มีประวัติการทางานปัจจุบัน
ดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม - ไม่ม–ี
ดารงตาแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มีดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
ปี 2553– ปัจจุบัน ประธานบริษัท บจก. เอสบีที คอนซัลเต้นท์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
ดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

 คุณสมบัติต้องห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทาโดยทุจริต
- ไม่มีป ระวัติ การทารายการที่อาจเกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริ ษัท บริษัท ย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
- คณะกรรมการบริษัท
4/4
ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร
11/11 ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น
1/1 ครั้ง

1.2 นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
 อายุ
 สัญชาติ
 ดารงตาแหน่งในบริษัท

: 44 ปี
: ไทย
: กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
และเลขานุการบริษัท

 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
- Master of Business Administration American International University, Georgia USA.
- Bachelor of Science David Lipscomb University, Tennesee USA.
 การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009
- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 53/2013
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ สรรหา
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือก
ดัง กล่ าว คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง ไม่ รวมกรรมการที่ ได้ รับ การเสนอชื่อ ได้ร่ วมกันพิจารณาคุ ณสมบั ติ ที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะ
แนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของ
บริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
 จานวนปีที่เคยดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
: 5 ปี (ตั้งแต่ ปี 2555)
 ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ
: ด้านการบริหารธุรกิจ ขายและการตลาด
 วาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
: 3 ปี
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
: 450 หุ้น (คิดเป็น 0.00007%)
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: -ไม่มี-

 ประวัติการทางานปัจจุบัน
ดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม - ไม่ม–ี
ดารงตาแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - ไม่ม-ี
ดารงตาแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มีดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 2 แห่ง
ปี 2549– ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ Agriculture Prospect Co., Ltd.
ปี 2549– ปัจจุบัน
บรรณาธิการ
AP Research Publishing Co., Ltd.
ดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี คุณสมบัติต้องห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทาโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
- คณะกรรมการบริษัท
3/4
ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร
9/11 ครั้ง

1.3 นายเจษฎา ศรศึก
 อายุ
: 61 ปี
 สัญชาติ
: ไทย
 ดารงตาแหน่งในบริษัท
: กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ สรรหา
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือก
ดัง กล่ าว คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง ไม่ รวมกรรมการที่ ได้ รับ การเสนอชื่อ ได้ร่ วมกันพิจารณาคุ ณสมบั ติ ที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะ
แนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของ
บริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
 จานวนปีที่เคยดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
: 2 เดือน (ตั้งแต่ 21 ก.พ. 2561)
 ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ
: ด้านวิศวกรรมศาสตร์ บริหารการผลิต

 วาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
: 3 ปี
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
: -ไม่มี(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: -ไม่มี ประวัติการทางานปัจจุบัน
ดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม - ไม่ม–ี
ดารงตาแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มีดารงตาแหน่งในบริษัทที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มีดารงตาแหน่งบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
ปี 2540-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พราวเอเชีย จากัด
ดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี คุณสมบัติต้องห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทาโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา
 การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา
- คณะกรรมการบริษัท
- ครั้ง (เนื่องจากได้การแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)
- คณะกรรมการบริหาร
- ครั้ง (เนื่องจากได้การแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)

