ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการ
ชื่อ
ตําแหนง
วัน เดือน ปเกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู
ประวัติการศึกษา

ดร.พิบูลย ลิมประภัทร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
21 เมษายน 2483
68 ป
ไทย
89/42 หมูที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

• Ph.D. University of Illinois
• M.A. (ECON) University of Philippines
• ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การเขาอบรมหลักสูตร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 1/2547
• Board & CEO Assessment รุนที่ 2/2546
• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 19/2545
• The Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 3/2544
จํานวนป/วาระทีเ่ ปนกรรมการ
11 เดือน / 1 วาระ
ประสบการณการทํางาน
• ป 2550 - ปจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
• ปจจุบัน
กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพราว
• ปจจุบัน
กรรมการ โรงพยาบาลลาดพราว
• ปจจุบัน
กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ศูนยหอ งปฏิบัติการและวิจัยทางการ
แพทยและการเกษตร แหงเอเชีย จํากัด
• ป 2542 - 2550 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
การถือหุน บมจ.เอ็น.ซี.
ไมมี
ขอพิพาททางกฎหมาย
ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ที่ผานมา
การเขารวมประชุม
ป พ.ศ. 2550
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/6 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 1/1 ครั้ง
การมีสวนไดเสีย
เปนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง (วาระการประชุมที่ 5)
ในวาระการประชุม
หมายเหตุ : ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่
15 พฤษภาคม 2550 เพื่อดํารงตําแหนงแทน รศ.มานพ พงศทัต ซึ่งลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการ
ชื่อ

นายกอบศักดิ์ พงศพนรัตน

ตําแหนง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

วัน เดือน ปเกิด

13 พฤษภาคม 2492

อายุ

59 ป

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู

916 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ประวัติการศึกษา
•
•
•
•
•

Master of Public Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA
เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ-บัณฑิตสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
หลักสูตรโครงการสัมมนาผูบริหารธนาคารและสถาบันการเงิน

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 53/2548
• Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 7/2547
จํานวนป / วาระที่เปนกรรมการ 4 ป 5 เดือน / 2 วาระ

การเขาอบรมหลักสูตร

ประสบการณการทํางาน
• ป 2550 - ปจจุบัน
• ป 2546 - ปจจุบัน
• ป 2546 - 2550

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

การถือหุนในบริษัท

ไมมี

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ที่ผานมา

การเขารวมประชุม

ป 2550
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง

การมีสวนไดเสียในวาระการประชุม

ไมมี

ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการ
ชื่อ
ตําแหนง

นายวิจิตร วิชัยสาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

วัน เดือน ปเกิด
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู
ประวัติการศึกษา

27 เมษายน 2489
62 ป
ไทย
114 ตําบลบางปรอก อําเภอเมือง ปทุมธานี

• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตรพัฒนาผูบริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย
• หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุนที่ 42
• ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and Management
การเขาอบรมหลักสูตร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุนที่ 96/2550
• Finance for Non-finance Director (FND) รุนที่ 38/2550
• Understanding the Financial Statement (UFS) รุนที่ 12/2550
• Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 20/2550
จํานวนป/วาระทีเ่ ปนกรรมการ
6 เดือน / 1 วาระ
ประสบการณการทํางาน
• ป 2550 - ปจจุบนั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
• ป 2549 - 2551
กรรมการ การไฟฟานครหลวง
• ป 2547 - 2549
ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี
• ป 2546 - 2547
ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี
• ป 2544 - 2546
ผูวาราชการจังหวัดสตูล
การถือหุน บมจ. เอ็น.ซี.
ไมมี
ขอพิพาททางกฎหมาย
ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ที่ผานมา
การเขารวมประชุม
ป พ.ศ. 2550
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/5 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 1/1 ครั้ง
การมีสวนไดเสีย
เปนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง (วาระการประชุมที่ 5)
ในวาระการประชุม
หมายเหตุ : นายวิจิตร วิชัยสาร ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ เมือ่ วันที่ 11 ตุลาคม 2550 เพื่อดํารงตําแหนงแทน
นายนําชัย ตันฑเทอดธรรม ซึ่งถึงแกกรรม เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2550

