สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
นายอภิสิทธิ์ รุจเิ กียรติกาจร
อายุ 72 ปี
ตาแหน่ งปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอให้ ได้ รับแต่ งตั้ง กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2559

- ปริ ญญาโท Civil Engineering Lamar University, Texas USA
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Director Accreditation Program รุ่ นที่ 24/2004
- Finance for Non-Finance Director รุ่ นที่ 24/2005
- Understanding the Fundamental of Financial Statements รุ่ นที่ 5/2006
- Audit Committee Program รุ่ นที่ 22/2008
- Role of the Chairman Program รุ่ นที่ 26/2011
- Director Certification Program รุ่ นที่ 166/2012
- 3 ปี (วันที่เริ่ มดารงตาแหน่ง 25 เมษายน 2557)
- 2558 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั โอพีจีเทค จากัด
- 2558 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
- 2558 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
- 2557 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริ ษทั เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
- 2557 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
- 2554 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั ซีออยส์ จากัด (มหาชน)
- 2554 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั อีโค่ ไลท์ติ้ง จากัด
- 2551 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
- คณะกรรมการบริ ษทั จานวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)

การดารงตาแหน่ งกรรมการทีส่ าคัญอืน่ ๆ ในปัจจุบัน
 บริ ษทั จดทะเบียน 4 บริ ษทั
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริ ษทั เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริ ษทั ซีออยส์ จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
 ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน 5 บริ ษทั
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
กิจการอืน่ ทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท -ไม่มีข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
- คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายอภิสิทธิ์ รุ จิเกียรติกาจร
กลับเข้าดารงตาแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากเป็ นเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มี
คุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ และสามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็ นอิสระ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั

ข้ อกาหนด
ถือหุน้ ในบริ ษทั (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) - จานวนหุน้
- สัดส่วนของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริ ษทั /บริ ษทั ในเครื อ/บริ ษทั ร่ วม/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อนิติบุคคล
ที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อที่ปรึ กษากฎหมาย
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ เช่น
การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ การให้กยู้ มื เงิน หรื อการกูย้ มื เงิน
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
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คุณสมบัติ
12,000,000 หุน้
0.73%

-ไม่เป็ น-ไม่เป็ น-ไม่มี-

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
นายพนม ควรสถาพร
อายุ 66 ปี
ตาแหน่ งปัจจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอให้ ได้ รับแต่ งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2559
การถือหุ้นในบริษัท

- ปริ ญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
- ปริ ญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี
- Director Accreditation Program รุ่ นที่ 68/2008
- 13 ปี (วันที่เริ่ มดารงตาแหน่ง 18 มีนาคม 2547)
- 2559 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั เอจีอี โกลบอล เทรด จากัด
- 2558 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั เปี ยน กรี น เพาเวอร์ จากัด
- 2558 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
- 2557 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั สะบ้าย้อย กรี น เพาเวอร์ จากัด
- 2557 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั เอ เอ็นจิเนียริ่ ง คอนซัลแตนท์ จากัด
- 2557 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด
- 2556 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ณฐภัทร พัฒนา จากัด
- 2555 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
- 2553 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เอจีอี เทอร์มินอล จากัด
- 2551 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ บริ ษทั เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จากัด
- 2547 – ปั จจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
- 2547 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั ดาวศิริ วิลล่า จากัด
- 2542 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เอเชียพาเนล จากัด
- 2538 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั กสิ กรรม ริ มทะเล จากัด
- 2537 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เพชรดาพร จากัด
- 2534 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั มัน่ คงธนทรัพย์ จากัด
- 2534 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั พนมนาชัย ฟาร์ม จากัด
- 2534 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั มหาพล การเกษตร จากัด
- 2533 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั สิ นมหาชัย พัฒนา จากัด
- คณะกรรมการบริ ษทั จานวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
- คณะกรรมการบริ หาร จานวน 8/8 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
- จานวน 108,835,502 หุน้ (คิดเป็ น 6.60%)
22

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
การดารงตาแหน่ งกรรมการทีส่ าคัญอืน่ ๆ ในปัจจุบัน
 บริ ษทั จดทะเบียน 1 บริ ษทั
- กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
 ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน 18 บริ ษทั
กิจการอืน่ ทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท -ไม่มีข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
- คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายพนม ควรสถาพร กลับเข้า
ดารงตาแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากเป็ นเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ
กรรมการที่เหมาะสมตามที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
นายพนัส ควรสถาพร
อายุ 64 ปี
ตาแหน่ งปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริ หาร
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอให้ ได้ รับแต่ งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมก
ประวัตกิ ารทางาน

การเข้าร่ วมประชุมปี 2559
การถือหุน้ ในบริ ษทั

- ระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี
- Director Accreditation Program รุ่ นที่ 92/2011
- 5 ปี 7 เดือน (วันที่เริ่ มดารงตาแหน่ง 14 กันยายน 2554)
- 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
- 2551 – ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษทั เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จากัด
- คณะกรรมการบริ ษทั จานวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
- คณะกรรมการบริ หาร จานวน 8/8 ครั้ง (คิดเป็ น 100%)
- จานวน 804,440 หุน้ (คิดเป็ น 0.05%)

การดารงตาแหน่ งกรรมการทีส่ าคัญอืน่ ๆ ในปัจจุบัน
 บริ ษทั จดทะเบียน 1 บริ ษทั
- กรรมการ และกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
 ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน 1 บริ ษทั
กิจการอืน่ ทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท -ไม่มีข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
- คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายพนัส ควรสถาพร กลับเข้า
ดารงตาแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจากเป็ นเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ
กรรมการที่เหมาะสมตามที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ประวัตขิ องผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการใหม่
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
อายุ 65 ปี
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอให้ ได้ รับแต่ งตั้ง กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

ประวัตกิ ารอบรม

ตาแหน่ งงานในอดีต

- ปริ ญญาเอก วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม I.N.S.A., TOULOUSE, FRANCE
(เกียรตินิยมดีมาก โดยทุนรัฐบาล)
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมสุขาภิบาล I.H.E, DELFT, The NETHERLANDS (โดยทุนรัฐบาล)
- ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program รุ่ นที่ 87/2007
- Finance for Non-Finance Director รุ่ นที่ 36/2007
- Monitoring Fraud Risk Management รุ่ นที่ 1/2009
- Audit Committee and Continuing Development Program รุ่ นที่ 28/2009
- Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่ นที่ 9/2009
- Role of the Chairman Program รุ่ นที่ 23/2012
- ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2547)
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 8)
- หลักสูตรการบริ หารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม. 6)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย
สาหรับผูบ้ ริ หารระดับสูง (ปปร. 14)
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 6)
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิ ชย์ (TEPCoT) รุ่ นที่ 2
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง (EX PSM6) รุ่ นที่ 6
- หลักสูตรกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่ นพิเศษ 2551
- เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
ผูต้ รวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
- รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)
- กรรมการองค์การจัดการน้ าเสี ย (รัฐวิสาหกิจ)
- กรรมการบริ หารสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
- กรรมการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ตาแหน่ งงานในปัจจุบัน

ความเชี่ยวชาญ

- กรรมการ บริ ษทั เดอะแกรนด์ ยูบี จากัด
- ที่ปรึ กษา บริ ษทั คริ สตอลลา จากัด
- อุปนายกสภาวิศวกรคนที่สอง
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ
- นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
- อุปนายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
- อนุกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ ด้านปั จจัยการผลิต สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ
- ประธานอนุกรรมการอนุสญ
ั ญาบาเซิล อนุสญ
ั ญาร็ อตเตอร์ดมั อนุสญ
ั ญามินามาตะ
ว่าด้วยปรอท การจัดการซากเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้คณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ (รวม 4 คณะ)
- การจัดการพลังงานถ่านหิน การจัดการพลังงานทดแทน
- วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม มลพิษน้ า อากาศ และกากอุตสาหกรรม
- ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO14001
- การบริ หารจัดการเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และปั จจัยการผลิตในภาคการเกษตร
- กฏหมายสิ่ งแวดล้อม กฎหมายโรงงาน และกฎหมายวัตถุอนั ตราย กฎหมายควบคุมอาคาร
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

กิจการอืน่ ทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท -ไม่มีข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
- คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายประเสริ ฐ ตปนียางกูร เข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมอิสระ เนื่องจากเป็ นเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มี
คุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้ และสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
ข้ อกาหนด

คุณสมบัติ

ถือหุน้ ในบริ ษทั (ถ้ามี) - จานวนหุน้
- สัดส่วนของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริ ษทั /บริ ษทั ในเครื อ/บริ ษทั ร่ วม/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อนิติบุคคล
ที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษาทางการเงิน หรื อที่ปรึ กษากฎหมาย
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ เช่น
การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ การให้กยู้ มื เงิน หรื อการกูย้ มื เงิน
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย

ไม่มี
-
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