สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
ประวัติกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ
ชื่อ-นามสกุล

นายอภิสทิ ธิ ์ รุจเิ กียรติกาจร

อายุ
70 ปี
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษทั
จานวน 10,020,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 2.78
การเข้าร่วมการประชุมในปี 2558
คณะกรรมการบริษทั
จานวน 7 / 7 ครัง้ (100%)
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการ จานวน 2 วาระ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
คณะ / สาขา
ปริญญาโท
วิ ศวกรรมโยธา
ปริญญาตรี
วิ ศวกรรมศาสตร์

สถาบันการศึกษา
Lamar University, Texas, USA
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)
หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements Program (UFS)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
บริษทั จดทะเบียน:
ช่วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษทั
2551 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด
(มหาชน)
2557 – ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ
บริษท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด
(มหาชน)
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน:
ช่วงเวลา
ตาแหน่ ง
2558 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
2558 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
2557 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
2557 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
2554 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ

ชื่อบริษทั
บริษทั ดี ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
บริษทั โอ พี จี เทค จากัด
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์
เนชันแนล
่
จากัด
บริษทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด
บริษทั อีโค่ไลท์ตง้ิ จากัด

รุ่นที่ 27 / 2004
รุ่นที่ 24 / 2005
รุ่นที่ 5 / 2006
รุ่นที่ 22 / 2008
รุ่นที่ 26 / 2011
รุ่นที่ 166 / 2012

ประเภทธุรกิ จ
ธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้างและ
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
นาเข้าและจาหน่ายถ่านหิน
คุณภาพจากต่างประเทศ
ประเภทธุรกิ จ
ธุรกิจบริการระบบ GPS
ผลิตและจาหน่ายน้ามันปาล์ม
ธุรกิจลงทุน
ธุรกิจจาหน่ายเชือ้ เพลิงชีวมวล
ธุรกิจจาหน่ายหลอดไฟฟ้ าและ
ไฟส่องสว่าง

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น (ต่อ)
กิ จการอื่นที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: - ไม่มี ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ที่ผา่ นมา
ช่วงเวลา
2554 – 2557
2552 – 2557

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ชื่อบริษทั
บริษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิ จ
ธุรกิจกลันน
่ ้ามัน
ธุรกิจถ่านหิน

2551 – 2556

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ

2549 – 2556

กรรมการ

Sakari Resources Limited
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
บริษทั ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริง่
จากัด (มหาชน)
บริษทั พีอเี อ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษทั ไทยลูบ้ เบส จากัด (มหาชน)

2549 – 2555

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการ

บริษทั ฟอร์จนู พาร์ท อินดัสตรี้
จากัด (มหาชน)

2552 – 2556

ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะใช้ในงาน
ก่อสร้าง
งานรับเหมาก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
และยางมะตอย
ผลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วน
อะไหล่รถยนต์

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
ประวัติกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ
ชื่อ-นามสกุล

ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

อายุ
ตาแหน่ ง

66 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษทั
- ไม่มี การเข้าร่วมการประชุมในปี 2558
คณะกรรมการบริษทั
จานวน 7 / 7 ครัง้ (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 6 / 6 ครัง้ (100%)
คณะกรรมการสรรหาฯ จานวน 1 / 1 ครัง้ (100%)
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการ จานวน 1 วาระ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คณะ / สาขา
การบริหารการศึกษาและภาวะผูน้ า
ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
การศึกษา

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)

รุ่นที่ 92 / 2011
รุ่นที่ 158 / 2012
รุ่นที่ 42 / 2013
รุ่นที่ 23 / 2014
รุ่นที่ 17 / 2015
รุ่นที่ 20 / 2015

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
บริษทั จดทะเบียน: - ไม่มี กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน:
ช่วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษทั
2552 - ปั จจุบนั ประธานโครงการพัฒนาผูบ้ ริหาร สถาบันรัชต์ภาคย์
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
กิ จการอื่นที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: - ไม่มี ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ที่ผา่ นมา
- ไม่มี -

ประเภทธุรกิ จ
สถาบันการศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
ประวัติกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

อายุ
34 ปี
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ
สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษทั
จานวน 3,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.83
การเข้าร่วมการประชุมในปี 2558
คณะกรรมการบริษทั
จานวน 7 / 7 ครัง้ (100%)
คณะกรรมการบริหาร จานวน 12 / 12 ครัง้ (100%)
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการ จานวน 1 วาระ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คณะ / สาขา
บริหารธุรกิ จ
บริหารธุรกิ จ

สถาบันการศึกษา
RMIT University, Melbourne, Australia
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.)

รุ่นที่ 92 / 2011
รุ่นที่ 170 / 2013
รุ่นที่ 2 / 2015

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
บริษทั จดทะเบียน: - ไม่มี กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน:
ช่วงเวลา
ตาแหน่ ง
ชื่อบริษทั
บริษทั Sea Oil Petroleum PTE. LTD.
2558 - ปั จจุบนั กรรมการ

ประเภทธุรกิ จ
ธุรกิจจาหน่ายน้ามันเชือ้ เพลิง

2558 - ปั จจุบนั กรรมการ
2557 - ปั จจุบนั กรรมการ

(บริษทั จดทะเบียนทีป่ ระเทศสิงคโปร์)
บริษทั Sea Oil Offshore Ltd.
(บริษทั จดทะเบียนทีป่ ระเทศมาเลเซีย)
บริษทั Sea Oil Energy Ltd.
(บริษทั จดทะเบียนทีป่ ระเทศเบอร์มวิ ด้า)

2555 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริษทั นทลิน จากัด
กิ จการอื่นที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: - ไม่มี ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ที่ผา่ นมา
ช่วงเวลา
ตาแหน่ ง
2555 - 2558
กรรมการ
2555 - 2556
กรรมการ
2555 - 2556
กรรมการ
2555 - 2556
กรรมการ

ชื่อบริษทั
บริษทั ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชัน่ จากัด
บริษทั นทลินออฟชอร์ จากัด
บริษทั นทลิน แมนเนจเมนท์ จากัด
บริษทั เนลล์อะโฮลิค จากัด

ธุรกิจจาหน่ายน้ามันเชือ้ เพลิง
ลงทุนในบริษทั อื่น
ธุรกิจขนส่งทางทะเล

ประเภทธุรกิ จ
บริการขนส่งบุคคลทางอากาศ
งานรับเหมาก่อสร้าง
ธุรกิจบริหารจัดการเรือ
สปามือและสปาเท้า

