รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
1. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริษัทฯ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อวันที่
28 มกราคม 2563

อายุ
(ปี )
57

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม

















ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตร
ชันสู
้ งการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย รุ่นที่ 21
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง ด้ านการพัฒนาธุรกิจและ
อุตสาหกรรมการลงทุน รุ่นที่ 3
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้ านการค้ า และการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 8
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)
สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการ
พลเรือน
ปริญญาบัตร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 55
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2563-ปั จจุบนั

2562-ปั จจุบนั

2560-2562
2559-2560
2558-2559
2555-2558
2553-2555

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษัทฯ
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจากัด
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งอื่น
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ทางาน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการสานักเหมืองแร่และสัมปทาน กรม
อุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
2. นายประกอบ วิวิธจินดา
รองประธานกรรมการบริษัทฯ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อวันที่
28 มกราคม 2563

อายุ
(ปี )
59

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม
















ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
อุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
(เทเวศร์ )
ประกาศนียบัตร ปวส.(เทคนิค
อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจราชการระดับ
กระทรวง
ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้ าน
การค้ า และการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 11
ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้ านการ
บริหารเมือง (ผู้นาเมืองรุ่นที่ 2)
ปริญญาบัตร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 57
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประกาศนียบัตร นักบริ หารระดับสูง :
ผู้นาที่มีวิสยั ทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 75

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2563-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

2562-ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการบริษัทฯ
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจากัด
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งอื่น
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2561-2562
2560-2561
2558-2559
2557-2558
2556-2557

ประสบการณ์ ทางาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการสานักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 2
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
3. นายอังคณี วรทรัพย์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อวันที่
1 เมษายน 2542

อายุ
(ปี )
83

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม








ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
Harvard University, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
Boston University, USA
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 2)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่
49/2005

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั

2539-2561
2540-2560
2547-2550
2546-2548
2546-2548
2546-2547
2540-2547
2546
2542-2544

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจากัด
ไม่มี
ประสบการณ์ ทางาน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจา
กระทรวงวัฒนธรรม
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ( ร.อ. สุชาติ เชาว์วิศิษฐ )
ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจาทบวง
มหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

บริษัท ตากไมนิ่ง จากัด
บมจ.กรุงเทพโสภณ
บริษัท เอส.เอฟ.จี จากัด
กระทรวงวัฒนธรรม
บริษัท ข้ อมูลเครดิตไทย จากัด
บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี
ทบวงมหาวิทยาลัย
ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
4. พลอากาศตรี โฆษก
ประคองทรัพย์

อายุ
(ปี )
71

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม




กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อวันที่
20 มีนาคม 2551





ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(กองทัพอากาศ) โรงเรียนนายเรืออากาศ
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (รุ่นที่ 48)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP
รุ่นที่ 101/2008
ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP
รุ่นที่ 22/2008

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2551-ปั จจุบนั

2549-2552
2548-2549
2546-2548
2543-2546
5. นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อวันที่
14 มีนาคม 2557

67











ปริญญาโท Master of Arts (Economics)
Long Island University, USA.
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (รุ่นที่ 48)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 44 สานักงาน
คณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่
109/2014

ไม่มี

ไม่มี

2557-ปั จจุบนั

2555-2556
2552-2555
2546-2552

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจากัด
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งอื่น
ไม่มี
ประสบการณ์ ทางาน
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เสนาธิการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
ผู้อานวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ
รองเจ้ ากรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจากัด
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งอื่น
ไม่มี
ประสบการณ์ ทางาน
รองผู้อานวยการสานักงบประมาณ
ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ
ผู้อานวยการสานักจัดทางบประมาณ

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ

สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ
สานักงบประมาณ

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

6. นางสาวฐานันดร์ พิทกั ษ์ วงศ์

58

กรรมการอิสระ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อวันที่
23 ธันวาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม














ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษา
และวรรณคดีองั กฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหาร
เศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้ า
ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารกิจการ
บ้ านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (หรือ สานักงาน ก.พ.ร.)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้ านการคลังและ
บัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่
264/2018

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

2562-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจากัด
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งอื่น
รองผู้วา่ การ ระดับ 12 (สายงานปฎิบตั ิการ 1)

2559-2562
2559
2555-2558
2553-2555

ประสบการณ์ ทางาน
รองผู้วา่ การ ระดับ 12 (สายงานบริหาร)
ผู้ชว่ ยผู้วา่ การ ระดับ 11 (สายงานปฎิบตั ิการ 2)
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 11 (ด้ านพัฒนา)
ผู้ชว่ ยผู้วา่ การ ระดับ 11 (สายงานบริหาร)

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

7. นางสาวชนิตร์ นนั ทน์ กุลทนันท์

42

กรรมการอิสระ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อวันที่
1 ตุลาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม






ปริญญาโท Master of Science
(Production Engineering), Technical
University of Berlin, Germany
ปริญญาตรี Bachelor of Engineering
(Industrial Engineering), Sirindhorn
International Institute of Technology
(SIIT), Thammasat University, Thailand
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่
124/2016

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
ไม่มี

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2558-ปั จจุบนั

2552-ปั จจุบนั

2548-2552
2546-2547

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจากัด
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งอื่น
อาจารย์และนักวิจยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโลจิสติกส์

ประสบการณ์ ทางาน
Research Assistant at Graduate School of
Production Engineering and Logistics
Quality Engineer

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

TU Dortmund Germany
Bangkok Cable Co., Ltd.

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
8. นายอัศวิน วิภศู ริ ิ
กรรมการบริ ษัทฯ
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
(มีอานาจลงนามผูกพัน)
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2553

อายุ
(ปี )
68

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม












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

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2553-ปั จจุบนั

2553-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั
2562-ปั จจุบนั

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

ตาแหน่ ง
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจากัด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
การดารงตาแหน่ งอื่น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน
ประสบการณ์ ทางาน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัทฯ
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
นายกสมาคมบ้ านจัดสรร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม

บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จากัด
บริ ษัท เจนโก้ รี นิวเอเบิ ้ล จากัด
บริ ษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จากัด
สภาผู้แทนราษฎร

สภาผู้แทนราษฎร
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
บริ ษัท ธนสาธรคอร์ ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษัท ชาญวิทย์โฮเต็ล จากัด
บมจ.ภัทรเฮ้ าส์ แอนด์ พร็ อพเพอร์ ตี ้
สมาคมบ้ านจัดสรร

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
9 . ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
กรรมการบริ ษัทฯ
กรรมการบริ หาร
เลขานุการบริ ษัทฯ
(มีอานาจลงนามผูกพัน)
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2559

อายุ
(ปี )
66

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม












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 นิตศิ าสตร์ ม. รามคาแหง
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งการบริ หารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน รุ่ น 1 สถาบัน
พระปกเกล้ าฯ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่ น 40/2004
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่ น 7/2004

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
ไม่มี

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 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

ตาแหน่ ง
กรรมการ กรรมการบริ หาร และเลขานุการบริ ษัทฯ
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจากัด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
การดารงตาแหน่ งอื่น
ไม่มี
ประสบการณ์ ทางาน
ที่ปรึกษาอาวุโส
ที่ปรึกษาระบบรักษาความปลอดภัย
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หาร
เลขาธิการสมาคมบริ หารทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จดั การ
อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยาย

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม

บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จากัด
บริ ษัท เจนโก้ รี นิวเอเบิ ้ล จากัด
บริ ษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จากัด

บริ ษัท กาแพงเพชร กรี นเอนเนอร์ ยี่ จากัด
บริ ษัท ไอสมาร์ ท พลัส จากัด
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จากัด
บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จากัด
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
บริ ษัท ฮาร์ ริสนั คอนเซาร์ แทนท์ จากัด
สมาคมบริ หารทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
บริ ษัท สินสาธร บิลดิ ้ง แมนเนจเม้ นส์ จากัด
ทังหน่
้ วยงานภาครัฐและเอกชน

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
10. นายบุรินทร์ อมรพิชิต
กรรมการบริ ษัทฯ
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
รักษาการ CFO
(มีอานาจลงนามผูกพัน)
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อวันที่
14 พฤษภาคม 2562

อายุ
(ปี )
49

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม










ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่ นที่
128/2016
ประกาศนียบัตร หลักสูตร CFO Focus on
Financial Reporting รุ่ นที่ 8/2019
สภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศนียบัตร หลักสูตรก้ าวทันมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะนามาใช้ ใน
ปี 2562 และ 2563 รุ่ นที่ 2/2562
สภาวิชาชีพบัญชี

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
ไม่มี

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2562-ปั จจุบนั

2562-ปั จจุบนั
2562-ปั จจุบนั
2562-ปั จจุบนั
2562-ปั จจุบนั

2555-2562
2560-2562
2555-2556
2554-2555
2541-2554

ตาแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
รักษาการผู้อานวยการใหญ่ด้านการเงิน (CFO)
รักษาการผู้อานวยการใหญ่ด้านปฎิบตั กิ าร
รักษาการผู้อานวยการใหญ่ด้านอสังหาริ มทรัพย์
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจากัด
ประธานกรรมการ
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
การดารงตาแหน่ งอื่น
ไม่มี
ประสบการณ์ ทางาน
กรรมการ และผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน
กรรมการ และผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายการเงิน
เลขานุการประจาคณะกรรมาธิการการตารวจ
กรรมการผู้จดั การ
ผู้จดั การทัว่ ไป ศูนย์บริ การกาจัดกากอุตสาหกรรมแสมดา
และราชบุรี และผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม

บริ ษัท เจนโก้ โอตานิ จากัด
บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จากัด
บริ ษัท เจนโก้ รี นิวเอเบิ ้ล จากัด
บริ ษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จากัด

บริ ษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทลิ ติ ี ้ จากัด
บริ ษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จากัด
กรมตารวจ
บริ ษัท พัฒนาทรัพย์สนิ จากัด
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
11. นางสาวปั ญญา พลพิพฒ
ั น์
รองกรรมการผู้จดั การ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2559

อายุ
(ปี )
45

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม








ปริ ญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม (เทคโนโลยีทาง
เชื ้อเพลิง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้ อมในการทางาน สมาคมส่งเสริ ม
ความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน
(ประเทศไทย)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรเจ้ าหน้ าที่
ความปลอดภัยในการทางาน ระดับบริ หาร

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
ไม่มี

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559-ปั จจุบนั
2562-ปั จจุบนั

2560-ปั จจุบนั

2559
2555-2558
2553-2555

ตาแหน่ ง
รองกรรมการผู้จดั การ
รักษาการผู้อานวยการใหญ่ด้านการตลาด
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจากัด
กรรมการ
การดารงตาแหน่ งอื่น
ไม่มี
ประสบการณ์ ทางาน
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารการขาย
ผู้จดั การฝ่ ายขาย พื ้นที่ 1
รักษาการผู้จดั การฝ่ ายการตลาด พื ้นที่ 1

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้อม

บริ ษัท เจนโก้ โอตานิ จากัด

บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม

3. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทฯ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
1. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
กรรมการบริ ษทั ฯ
กรรมการบริ หาร
เลขานุการบริ ษัทฯ
(มีอานาจลงนามผูกพัน)
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2559

อายุ
(ปี )
66

คุณวุฒิทางการศึกษา /
ประวัติการอบรม












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 นิตศิ าสตร์ ม. รามคาแหง
ประกาศนียบัตรชันสู
้ งการบริ หารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน รุ่ น 1 สถาบัน
พระปกเกล้ าฯ
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่ น 40/2004
ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่ น 7/2004

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
ไม่มี

ความ
สัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 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

ตาแหน่ ง
กรรมการ กรรมการบริ หาร และเลขานุการบริ ษัทฯ
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจากัด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
การดารงตาแหน่ งอื่น
ไม่มี
ประสบการณ์ ทางาน
ที่ปรึกษาอาวุโส
ที่ปรึกษาระบบรักษาความปลอดภัย
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หาร
เลขาธิการสมาคมบริ หารทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จดั การ
อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยาย

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม

บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จากัด
บริ ษัท เจนโก้ รี นิวเอเบิ ้ล จากัด
บริ ษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จากัด

บริ ษัท กาแพงเพชร กรี นเอนเนอร์ ยี่ จากัด
บริ ษัท ไอสมาร์ ท พลัส จากัด
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จากัด
บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จากัด
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
บมจ.บริ หารและพัฒนาเพื่อการอนุรกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อม
บริ ษัท ฮาร์ ริสนั คอนเซาร์ แทนท์ จากัด
สมาคมบริ หารทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
บริ ษัท สินสาธร บิลดิ ้ง แมนเนจเม้ นส์ จากัด
ทังหน่
้ วยงานภาครัฐและเอกชน

