รายละเอียดเกียวกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกียวกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ชือ-สกุล
ตําแหน่ ง
วันทีได้ รับแต่ งตัง
1. ดร.พสุ โลหารชุน
ประธานกรรมการบริ ษัทฯ
(มีอํานาจลงนามผูกพัน)
ได้ รับแต่งตังเมือวันที
22 ธันวาคม 2560

อายุ
(ปี )
60

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

ปริ ญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ ดษุ ฏีบณ
ั ฑิต (วิศวกรรม
ศาสตร์ อุตสาหการและการวิจยั การดําเนินงาน) ,
Virginia Polytechnic Institute and State University,
USA
ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต
(วิศวกรรมศาสตร์ อตุ สาหการ) Polytechnic Institute
of New York, USA
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที 22
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ าน
การค้ าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที 8
ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง (วปส.) รุ่นที 3 สถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่ วมเอกชน (รุ่นที 23)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริ หารเศรษฐกิจ
สร้ างสรรค์ รุ่นที 1 สํานักงานพัฒนาและจัดการความรู้
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง 2
รุ่นที 1 สํานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง: ผู้นํา
ทีมีวิสยั ทัศน์และคุณธรรม รุ่นที 57 สํานักงาน
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริ หารเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่นที 6
สถาบันพระปกเกล้ า
ประกาศนียบัตร หลักสูตร FSD รุ่น FSG/2009
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที 213/2015

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2560-ปั จจุบนั

2560-ปั จจุบนั

2557-2559
2557-2559
2556-2557

2555-2556
2554-2555
2553-2554

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัทฯ
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจํากัด
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งอืน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ทาํ งาน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รองประธานกรรมการบริ ษัทฯ
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ด้ านอํานวยการ)
และรักษาราชการแทนหัวหน้ ากลุ่มภารกิจด้ าน
ส่งเสริ มอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการกระทรวง
อุตสาหกรรม
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ด้ านอํานวยการ)
อธิบดีกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ ากลุม่ ภารกิจ
ด้ านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

ชือ-สกุล
ตําแหน่ ง
วันทีได้ รับแต่ งตัง
2. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
รองประธานกรรมการบริ ษัทฯ
ได้ รับแต่งตังเมือวันที
12 พฤศจิกายน 2561

อายุ
(ปี )
56

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม
•

•

•

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร นักบริ หารระดับสูง
หลักสูตรที 1 รุ่นที 80 สถาบันพัฒนา
ข้ าราชการพลเรื อน
ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (รุ่นที 59)

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2561-ปั จจุบนั

2561-ปั จจุบนั

2560-2561
2559-2560
2558-2559
2557-25558

ตําแหน่ ง
รองประธานกรรมการบริ ษัทฯ
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจํากัด
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งอืน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ทาํ งาน
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้ อยและนําตาลทราย
ผู้อํานวยการระดับสูง อุตสาหกรรมจังหวัด
สมุทรปราการ

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

ชือ-สกุล
ตําแหน่ ง
วันทีได้ รับแต่ งตัง
3. นายอังคณี วรทรัพย์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
ได้ รับแต่งตังเมือวันที
1 เมษายน 2542

อายุ
(ปี )
82

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม
•

•

•

•

ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
Harvard University, USA
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
Boston University, USA
ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที 2)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที
49/2005

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั

ปั จจุบนั
2539-ปั จจุบนั
2547-2550
2546-2548
2546-2548
2546-2547
2540-2547
2546
2542-2544

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
กรรมการ
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจํากัด
ประธานกรรมการ
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจํา
กระทรวงวัฒนธรรม
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ทีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ( ร.อ. สุชาติ เชาว์วิศิษฐ )
ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจําทบวง
มหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ

บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม

บมจ.กรุงเทพโสภณ
บริ ษัท ตากไมนิง จํากัด
บริ ษัท เอส.เอฟ.จี จํากัด
กระทรวงวัฒนธรรม
บริ ษัท ข้ อมูลเครดิตไทย จํากัด
บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี
ทบวงมหาวิทยาลัย
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล
ตําแหน่ ง
วันทีได้ รับแต่ งตัง
4. พลอากาศตรี โฆษก
ประคองทรัพย์

อายุ
(ปี )
70

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม
•

•

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
ได้ รับแต่งตังเมือวันที
20 มีนาคม 2551

•

•

ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(กองทัพอากาศ) โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (รุ่นที 48)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP
รุ่นที 101/2008
ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP
รุ่นที 22/2008

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2551-ปั จจุบนั

2549-2552
2548-2549
2546-2548
2543-2546
5. นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
ได้ รับแต่งตังเมือวันที
14 มีนาคม 2557

66

•

•

•

•

•

ปริ ญญาโท Master of Arts (Economics)
Long Island University, USA.
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (รุ่นที 48)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริ หาร
ระดับสูง (นบส.) รุ่นที 44 สํานักงาน
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที
109/2014

ไม่มี

ไม่มี

2557-ปั จจุบนั

2555-2556
2552-2555
2546-2552

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจํากัด
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งอืน
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เสนาธิการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
ผู้อํานวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ
รองเจ้ ากรมส่งกําลังบํารุงทหารอากาศ

บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจํากัด
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งอืน
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งาน
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ
ทีปรึกษาสํานักงบประมาณ
ผู้อํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ

บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม

กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ

สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ
สํานักงบประมาณ

ชือ-สกุล
ตําแหน่ ง
วันทีได้ รับแต่ งตัง

อายุ
(ปี )

6. นางสาวฐานันดร์ พิทกั ษ์ วงศ์

57

กรรมการอิสระ
ได้ รับแต่งตังเมือวันที
23 ธันวาคม 2559

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม
•

•

•

•

•

•

•

ปริ ญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษา
และวรรณคดีองั กฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริ หาร
เศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริ หาร
ระดับสูง รุ่นที 8 สถาบันพระปกเกล้ า
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริ หารรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที 1 สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริ หารกิจการ
บ้ านเมืองทีดีเพือการพัฒนาอย่างยังยืน
สําหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่นที 2
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (หรื อ สํานักงาน ก.พ.ร.)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริ หารการเงิน
การคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที 5
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้ านการคลังและ
บัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที
264/2018

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559-ปั จจุบนั

2559-ปั จจุบนั
2559
2555-2558
2553-2555

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจํากัด
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งอืน
รองผู้วา่ การ ระดับ 12 (สายงานบริ หาร)
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ ระดับ 11 (สายงานปฎิบตั ิการ 2)
ผู้เชียวชาญ ระดับ 11 (ด้ านพัฒนา)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ ระดับ 11 (สายงานบริ หาร)

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชือ-สกุล
ตําแหน่ ง
วันทีได้ รับแต่ งตัง

อายุ
(ปี )

7. นางสาวชนิตร์ นนั ทน์ กุลทนันท์

41

กรรมการอิสระ
ได้ รับแต่งตังเมือวันที
1 ตุลาคม 2558

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม
•

•

•

ปริ ญญาโท Master of Science
(Production Engineering), Technical
University of Berlin, Germany
ปริ ญญาตรี Bachelor of Engineering
(Industrial Engineering), Sirindhorn
International Institute of Technology
(SIIT), Thammasat University, Thailand
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที
124/2016

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
ไม่มี

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2558-ปั จจุบนั

2552-ปั จจุบนั

2548-2552
2546-2547

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจํากัด
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งอืน
อาจารย์และนักวิจยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโลจิสติกส์
ประสบการณ์ ทาํ งาน
Research Assistant at Graduate School of
Production Engineering and Logistics
Quality Engineer

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

TU Dortmund Germany
Bangkok Cable Co., Ltd.

ชือ-สกุล
ตําแหน่ ง
วันทีได้ รับแต่ งตัง
8. นายอัศวิน วิภศู ิริ
กรรมการบริ ษัทฯ
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
(มีอํานาจลงนามผูกพัน)
ได้ รับแต่งตังเมือวันที
1 กุมภาพันธ์ 2553

อายุ
(ปี )
67

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม
•

•

•

•

•

•

ปริ ญญาโท การบริ หาร การจัดการ
ภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์ NIDA
ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Certificate of City Planning,
Dominican College, San Francisco, USA.
ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่ วมเอกชน (รุ่ นที 18)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 44/2005

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

เป็ นบิดาของ
นายอิทธิฤทธิ
วิภศู ิริ

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2553-ปั จจุบนั

2553-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั

2551-2556
2551-2553
2546-2550
2539-2550
2537-2550
2536-2540
2534-2536

ตําแหน่ ง
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจํากัด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
การดํารงตําแหน่ งอืน
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งาน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน
ทีปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัทฯ
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
นายกสมาคมบ้ านจัดสรร

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม

บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จํากัด
บริ ษัท เจนโก้ รี นิวเอเบิล จํากัด
บริ ษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จํากัด

สภาผู้แทนราษฎร
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
บริ ษัท ธนสาธรคอร์ ปอเรชัน จํากัด
บริ ษัท ชาญวิทย์โฮเต็ล จํากัด
บมจ.ภัทรเฮ้ าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ ตี
สมาคมบ้ านจัดสรร

ชือ-สกุล
ตําแหน่ ง
วันทีได้ รับแต่ งตัง
9 . ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
กรรมการบริ ษัทฯ
กรรมการบริ หาร
เลขานุการบริ ษัทฯ
(มีอํานาจลงนามผูกพัน)
ได้ รับแต่งตังเมือวันที
11 พฤศจิกายน 2559

อายุ
(ปี )
65

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม
•

•

•
•
•
•

•
•

ปริ ญญาเอก Ed.D. สาขาบริ หาร
อุตสาหกรรมการศึกษา (IEM) TUP.
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาบริ หารงาน
อุตสาหกรรม, USA.
ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์ , USA.
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ, USA.
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ ม. รามคําแหง
ประกาศนียบัตรชันสูงการบริ หารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน รุ่ น 1 สถาบัน
พระปกเกล้ าฯ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่ น 40/2004
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่น 7/2004

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
ไม่มี

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559-ปั จจุบนั

2559-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั

2558-2559
2557-2558
2546-2556
2555-2556
2547-2556
2551-2554
2546-2551
2545-2546
2542-2544
2536-2541
2536-2546

ตําแหน่ ง
กรรมการ กรรมการบริ หาร และเลขานุการบริ ษัทฯ
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจํากัด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
การดํารงตําแหน่ งอืน
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ทีปรึกษาอาวุโส
ทีปรึกษาระบบรักษาความปลอดภัย
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หาร
เลขาธิการสมาคมบริ หารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จดั การ
อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยาย

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม

บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จํากัด
บริ ษัท เจนโก้ รี นิวเอเบิล จํากัด
บริ ษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จํากัด

บริ ษัท กําแพงเพชร กรี นเอนเนอร์ ยี จํากัด
บริ ษัท ไอสมาร์ ท พลัส จํากัด
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จํากัด
บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จํากัด
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
บริ ษัท ฮาร์ ริสนั คอนเซาร์ แทนท์ จํากัด
สมาคมบริ หารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
บริ ษัท สินสาธร บิลดิง แมนเนจเม้ นส์ จํากัด
ทังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ชือ-สกุล
ตําแหน่ ง
วันทีได้ รับแต่ งตัง
10. นายอิทธิฤทธิ วิภศู ิริ
กรรมการบริ ษัทฯ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
รักษาการ CFO
(มีอํานาจลงนามผูกพัน)
ได้ รับแต่งตังเมือวันที
20 กันยายน 2556

อายุ
(ปี )
35

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม
•

•

•

•

ปริ ญญาโท MBA, Sasin Business School
Chulalongkorn University
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต,
University of Western Australia
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที
109/2014
ประกาศนียบัตร หลักสูตร CFO Focus on
Financial Reporting รุ่นที 4/2018
สภาวิชาชีพบัญชี

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
7.51%
(ตนเอง)
ไม่มีการ
เปลียน
แปลง
ระหว่าง
ปี

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
เป็ นบุตรชาย
ของนายอัศวิน
วิภศู ิริ

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559-ปั จจุบนั

2556-ปั จจุบนั

2560-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั

2556-2559
2550-2556

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
รักษาการผู้จดั การสายงานธุรกิจบําบัดกากของเสีย และ
รักษาการผู้จดั การสายงานแผนงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
กรรมการ กรรมการบริ หาร
รักษาการผู้จดั การสายงานธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
และรักษาการผู้จดั การสายงานการเงินและบริ หาร
ความเสียง (CFO)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจํากัด
ประธานกรรมการ
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
การดํารงตําแหน่ งอืน
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งาน
รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม

บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม

บริ ษัท เจนโก้ โอตานิ จํากัด
บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จํากัด
บริ ษัท เจนโก้ รี นิวเอเบิล จํากัด
บริ ษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จํากัด

บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
บมจ. ภัทรเฮ้ าส์แอนด์พร็อพเพอร์ ตี

ชือ-สกุล
ตําแหน่ ง
11. นางสาวปั ญญา พลพิพฒ
ั น์
รองกรรมการผู้จดั การ
ได้ รับแต่งตังเมือวันที
11 พฤศจิกายน 2559

อายุ
(ปี )
44

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม
•

•

•

•

ปริ ญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม (เทคโนโลยีทาง
เชือเพลิง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน สมาคม
ส่งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการ
ทํางาน (ประเทศไทย)
ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรเจ้ าหน้ าที
ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริ หาร

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
ไม่มี

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559-ปั จจุบนั

2560-ปั จจุบนั

2559
2555-2558
2553-2555

ตําแหน่ ง
รองกรรมการผู้จดั การ
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจํากัด
กรรมการ
การดํารงตําแหน่ งอืน
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารการขาย
ผู้จดั การฝ่ ายขาย พืนที 1
รักษาการผู้จดั การฝ่ ายการตลาด พืนที 1

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม

บริ ษัท เจนโก้ โอตานิ จํากัด

บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม

รายงานการเปลียนแปลงการถือหลักทรั พย์ ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2561
ลําดับ

1.

รายชือ

3.

ดร.พสุ โลหารชุน
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอังคณี วรทรัพย์

4.

คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์

5.

คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ

2.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวฐานันดร์ พิทกั ษ์ วงศ์
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวชนิตร์ นนั ทน์ กุลทนันท์
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอัศวิน วิภศู ิริ
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอิทธิฤทธิ วิภศู ิริ
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวปั ญญา พลพิพฒ
ั น์
คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ

ตําแหน่ ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และเลขานุการบริ ษัทฯ
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ

จํานวนหุ้นทีถือ
ณ วันที
31 ธันวาคม 2560
-

จํานวนหุ้นทีถือ
ณ วันที
31 ธันวาคม 2561
-

จํานวนหุ้นทีเปลียนแปลง
เพิมขึน(/ลดลง)
ระหว่ างปี
-

สัดส่ วนการถือหุ้น
(%)

วันทีได้ รับแต่ งตัง

-

22/12/2560

-

-

-

-

20/03/2551

-

-

-

-

14/03/2557

84,249,600
49,480,595*
-

84,249,600
49,480,595
-

ไม่เปลียนแปลง
ไม่เปลียนแปลง
-

7.51%
4.41%
-

หมายเหตุ * จํานวนการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสหรื อผู้ทีอยู่กินด้ วยกันฉันสามีภริ ยา ณ วันทีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สจ.38/2561 มีผลบังคับใช้

12/11/2561
01/04/2542

23/12/2559
01/10/2558
01/02/2553
11/11/2559
20/09/2556
11/11/2559

3. รายละเอียดเกียวกับเลขานุการบริษัทฯ
ชือ-สกุล
ตําแหน่ ง
วันทีได้ รับแต่ งตัง
1. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
กรรมการบริ ษัทฯ
กรรมการบริ หาร
เลขานุการบริ ษัทฯ
(มีอํานาจลงนามผูกพัน)
ได้ รับแต่งตังเมือวันที
11 พฤศจิกายน 2559

อายุ
(ปี )
65

คุณวุฒทิ างการศึกษา /
ประวัตกิ ารอบรม
•

•

•
•
•
•

•
•

ปริ ญญาเอก Ed.D. สาขาบริ หาร
อุตสาหกรรมการศึกษา (IEM) TUP.
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาบริ หารงาน
อุตสาหกรรม, USA.
ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์ , USA.
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ, USA.
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ ม. รามคําแหง
ประกาศนียบัตรชันสูงการบริ หารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน รุ่ น 1 สถาบัน
พระปกเกล้ าฯ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่ น 40/2004
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่น 7/2004

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
ไม่มี

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559-ปั จจุบนั

2559-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั

2558-2559
2557-2558
2546-2556
2555-2556
2547-2556
2551-2554
2546-2551
2545-2546
2542-2544
2536-2541
2536-2546

ตําแหน่ ง
กรรมการ กรรมการบริ หาร และเลขานุการบริ ษัทฯ
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอืน
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทจํากัด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
การดํารงตําแหน่ งอืน
ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ทีปรึกษาอาวุโส
ทีปรึกษาระบบรักษาความปลอดภัย
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หาร
เลขาธิการสมาคมบริ หารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จดั การ
อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยาย

ชือหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม

บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จํากัด
บริ ษัท เจนโก้ รี นิวเอเบิล จํากัด
บริ ษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จํากัด

บริ ษัท กําแพงเพชร กรี นเอนเนอร์ ยี จํากัด
บริ ษัท ไอสมาร์ ท พลัส จํากัด
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จํากัด
บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จํากัด
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
บริ ษัท ฮาร์ ริสนั คอนเซาร์ แทนท์ จํากัด
สมาคมบริ หารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
บริ ษัท สินสาธร บิลดิง แมนเนจเม้ นส์ จํากัด
ทังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

