สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7
ประวัติกรรมการ

ชื่อ
นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์
ตาแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการ
วัน เดือน ปีเกิด
4 สิงหาคม 2487
อายุ
71 ปี
สัญชาติ
ไทย
ที่อยู่
420 ถนนเทศบาลนิมติ เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา
 Master of Engineering (Hydraulic Engineering), Asian Institute of Technology (AIT)
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ชลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปรอ.399)
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548
จานวนปี/วาระทีเ่ ป็นกรรมการ
ประสบการณ์การทางาน


12 ปี 5 เดือน / 5 วาระ

2550 - ปัจจุบัน



2550 - 2554



2546 - 2550



2545 - 2547

การถือหุน้ ในบริษทั

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
ผู้ว่าการ การประปานครหลวง

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2558
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง

การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
ประเภท
จานวน
กรรมการ
ไม่มี
-

กิจการอื่น( ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
จานวน

ประเภทกรรมการ

ไม่มี

-

การดารงตาแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท
ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท
1 การถือหุ้นในบริษัท

สถานะ / คาอธิบาย
ไม่มี

1.1 จานวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย
3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา

ไม่เป็น

4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ

ไม่มี

การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยมื เงิน

ไม่เป็น

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7
ประวัติกรรมการ
ชื่อ

นายวิจติ ร วิชัยสาร

ตาแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ และกรรมการอิสระ

วัน เดือน ปีเกิด

27 เมษายน 2489

อายุ

70 ปี

สัญชาติ
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา

ไทย
114 ตาบลบางปรอก อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 The Executive Master of Business Administration (EMBA) Asian Institute of
Technology (AIT)
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปรอ.) รุ่นที่ 42
 ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and Management

การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2550
 Finance for Non-finance Director (FND) รุ่นที่ 38/2550
 Understanding the Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 12/2550
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 20/2550
 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MRF) รุ่นที่ 2/2551
 IT Governance : A Strategic Part Forward

จานวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ
ประสบการณ์การทางาน






การถือหุน้ ในบริษทั

8 ปี 6 เดือน / 3 วาระ

2550 - ปัจจุบัน

2549 - 2551
2547 - 2549
2546 - 2547
2544 - 2546

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ปี 2558
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
กิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
ประเภท
จานวน กรรมการ จานวน
ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร
ไม่มี
ไม่มี
-

การดารงตาแหน่งในกิจการ
ที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท
1. การถือหุ้นในบริษัท

สถานะ / คาอธิบาย
ไม่มี

1.1 จานวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย

ไม่เป็น

3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง

ไม่เป็น

หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ

ไม่มี

การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยมื เงิน)

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7
ประวัติกรรมการ
ชื่อ

นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์

ตาแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วัน เดือน ปีเกิด

3 ตุลาคม 2504

อายุ

54 ปี

สัญชาติ
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา

ไทย
69/738 หมู่ที่ 3 ตาบลบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 ปริญญาโท การวางผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 116/2552
 Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ปี 2548
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
จานวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ

12 ปี 5 เดือน / 6 วาระ

ประสบการณ์การทางาน
 2546– ปัจจุบัน

 2541– ปัจจุบัน
 2541– ปัจจุบัน
 2551 – 2554
 2537 – 2546
การถือหุน้ ในบริษทั

กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจ้ ัดการ สายปฏิบัติการ 1
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จากัด
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิง่ แมเนจเม้นท์ จากัด
นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
สมาคมบริหารทรัพย์สิน (PMA)
รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบตั ิการ 1
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ปี 2558
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

การดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น
กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

บริษัทจดทะเบียน

จานวน

ประเภท
กรรมการ

จานวน

ไม่มี

-

2 แห่ง

ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย
 กรรมการผู้จดั การ
- บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จากัด
 กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
- บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิง่ แมเนจเม้นท์ จากัด

การดารงตาแหน่งในกิจการ
ที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัท
ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์
ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท
1. การถือหุ้นในบริษัท

สถานะ / คาอธิบาย
ไม่มี

1.1 จานวนหุ้น
1.2 สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา

ไม่เป็น
เป็นกรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ
สายปฏิบัติการ 1

4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ

ไม่มี

การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยมื เงิน)

