[สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 8]

ประวัตกิ รรมการอิสระ

นายวราวุธ วราภรณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ
:
ไทย
อายุ : 67 ปี
ที่อยู่ :
เลขที่ 36/4 ซอยอินทาปั จ 15 หมูท่ ี่ 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
คุณวุฒกิ ารศึกษา :
- ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุ่น 82/2010 และ RCC รุ่น 19/2014
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)
2552 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)
2548 - 2551
ที่ปรึกษาด้ านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย
2546 - 2547
รองอธิบดีกรมที่ดิน
กระทรวงมหาดไทย
ชื่อ/นามสกุล
ตาแหน่ ง

:
:

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น
บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี บริ ษัทอื่นที่ไม่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- ไม่มี การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ : 7 ปี
จานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558):
- ไม่มี ประวัติการเข้ าร่ วมประชุม
: คณะกรรมการ
: คณะกรรมการตรวจสอบ
: คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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ครัง้
ครัง้

2/2

ครัง้

ส่ วนได้ ส่วนเสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา และส่ วนได้ เสียในวาระ
ที่พิจารณา มีส่วนได้ เสียในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทน

ประวัตกิ รรมการอิสระ
ผศ.แน่งน้ อย ใจอ่อนน้ อม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ไทย
อายุ : 73 ปี
เลขที่ 24 ซอยประภาศิริ แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กทม. 10310
- ปริ ญญาโท การบริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี University of Detroit, USA
- ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิตและพาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรการอบรม DAP รุ่น 73/2008, DCP รุ่น 121/2009,
ACP รุ่น 34/2011, MIA รุ่น 10/2011, MFM รุ่น 5/2011, MIR รุ่น 11/2011
และ MFR รุ่น 15/2012 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ประสบการณ์ การทางาน
2556 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2555 - ปั จจุบนั
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน)
2553 - 2556
คณะกรรมการจรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท พรี เมียร์ มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด (มหาชน)
2547 - 2553
คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ของผู้ขอขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2547 - 2553
คณะกรรมการการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2545 - 2554
คณบดี คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ชื่อ/นามสกุล :
ตาแหน่ ง
:
สัญชาติ
:
ที่อยู่
:
คุณวุฒกิ ารศึกษา :

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น
บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
1 แห่ง ตามข้ อมูลประสบการณ์การทางาน
บริ ษัทอื่นที่ไม่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- ไม่มี การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ - ไม่มี จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ : 6 ปี
จานวนหุ้นที่ถอื ในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558):
- ไม่มี ประวัติการเข้ าร่ วมประชุม
: คณะกรรมการ
4/5
ครัง้
: คณะกรรมการตรวจสอบ 4/5
ครัง้
ส่ วนได้ ส่วนเสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา และส่ วนได้ เสียในวาระ
ที่พิจารณา มีส่วนได้ เสียในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทน

