บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจจาปปี 2562

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1,2 รายละเอปียดเกปีกี่ยวกษับกรรมการของบรริษษัท/บรริษษัทยย่อย ผผผู้บรริหาร ผผผู้มปีอจานาจควบครม และเลขานรการบรริษษัท
รายละเออียดเกอีกี่ยวกกับกรรมการและผผผู้บรริหาร
(1)

(2)

กี่
รายชชอ

ตจาแหนย่ง

(3)
อายร
(ปปี)

1. นายมรข
โรจตระการ

- ประธานกรรมการ

100

2. นางอรศรปี
ทริพยบรญทอง

- กรรมการ
- กรรมการผผผู้มปีอจานาจลงนาม
- ผผผู้ชวย่ ยกรรมการผผผู้จษัดการสาย
บรริหาร
- รษักษาการผผผู้จษัดการฝย่ายบษัญชปี
และการเงริน (CFO)
ซ ,
- รษักษาการผจก.ฝย่ายจษัดซชอ
ฝย่ายบรคคลและธรรการ
- กรรมการผผผู้จษัดการ
- กรรมการผผผู้มปีอจานาจลงนาม
- ผผผู้ชวย่ ยกรรมการผผผู้จษัดการสาย
การขาย-การตลาดตย่างประเทศ

76

- กรรมการ
- กรรมการผผผู้มปีอจานาจลงนาม
- ผผผู้ชวย่ ยผผผู้จษัดการฝย่ายขายตย่าง
ประเทศ นจซามษัน/จาระบปี
- กรรมการ
- กรรมการผผผู้มปีอจานาจลงนาม
- ทปีกี่ปรศกษาดผู้านการบรริหารความ
กี่ งและสารสนเทศ
เสปีย

43

6.นายอจาพล
โหตระกริตยฑ์

- กรรมการอริสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

90

7.นายไพรรินทรฑ์
วงษฑ์วษันทนปียฑ์

- กรรมการอริสระ
- กรรมการตรวจสอบ

82

8.นายสมริต
หรรษา

- กรรมการอริสระ
- กรรมการตรวจสอบ

79

9. น.ส.ดรษฎปี
โรจตระการ

- กรรมการ
- กรรมการผผผู้มปีอจานาจลงนาม
- ผผผู้ชวย่ ยกรรมการผผผู้จษัดการสาย
การขาย-การตลาดในประเทศ/
ชายแดน

54

- กรรมการอริสระ

66

3. นายอดริศร
โรจตระการ

4. น.ส. ปรางศริรริ
ทริพยบรญทอง
5.นายไพบผลยฑ์
จริตตริวาณริชยฑ์

10.นายชษัยวษัฒนฑ์
ดจารงมงคลกรล

11.นายบรญศรปี
ตษันตริพานริชพษันธฑ์
12.นางสรทธริ
รษัตนฑ์ วรรณรษัตนฑ์
13.น.ส.สรนารปี
ธรรมรรจริกรล

- ผจก.ฝย่ายคลษังสรินคผู้า และ จษัด
สย่ง
- เลขานรการบรริษษัท
- รองผผผู้จษัดการฝย่ายบษัญชปีและการ
เงริน
- ผผผู้ควบครมดผแลการทจาบษัญชปี
- ผผผู้ชวย่ ยผผผู้จษัดการฝย่ายบษัญชปี
บรริษษัทในเครชอ

71

71

73
65
55

(4)
ครณวรฒริทาง
การ
ศศกษา
ประกาศนปียบษัตร
ทางการคผู้าและ
บษัญชปี
ปรริญญาโท
บษัญชปี
San Francisco
State University
USA.

(5)
สษัดสย่วนการ
ถชอหรผู้น
บรริษษัท
37.84%

(6)
ความ
สษัมพษันธฑ์
ระหวย่างกษัน

4.35%

บรตร
ของลจาดษับ
ทปีกี่1

2539 ปษัจจรบษัน

ปรริญญาโท
บรริหาร
Cornell
University
USA.
ปรริญญาโท
เศรษฐศาสตรฑ์
University of
Missouri USA.
Doctor of
Medicine
ม.มหริดล
ปรริญญาโท
บรริหาร
ม.ศศรินทรฑ์
ปรริญญาโท
บรริหาร
The Ohio State
University
USA.
ปรริญญาตรปี
พณ.บ./น.บ.
ม.ธรรมศาสตรฑ์
ปรริญญาโท
ริ ซฑ์
ฟริสค
Ball State
University
USA.
- MBA.ม.ศศรินทรฑ์
- BSC Honors
Biochemistry,
University of
British Columbia
, Canada.
-ปรริญญาโท
Industrial and
Systems
Engineering
The Ohio State
University, USA.
ปวส. กรรงเทพการ
บษัญชปี
ปรริญญาตรปีบษัญชปี
มหาวริทยาลษัย
ธรรมศาสตรฑ์
-ปรริญญาโทบษัญชปี
จรฬา ฯ
-ปรริญญาตรปี
บช.บ./น.บ.
ม.ธรรมศาสตรฑ์

4.35%

บรตร
ของลจาดษับ
ทปีกี่1

2539 ปษัจจรบษัน

บรตร
ของลจาดษับ
ทปีกี่2

2546 ปษัจจรบษัน

-

1.00%

-

.(7)
ประสบการณฑ์ทจางานในระยะ 5 ปปียผู้อนหลษัง
2539 ปษัจจรบษัน

ตาม (2)
กรรมการ
บรริหาร
ตาม (2)
กรรมการ
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

ตาม (2)
กรรมการ
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

ตาม (2)
กรรมการ
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

2539 ปษัจจรบษัน

ตาม (2)
กรรมการ
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

2539 ปษัจจรบษัน
2542 ปษัจจรบษัน

กรรมการ
บรริหาร

ษั ยรทธ
โรงพยาบาลวริชย

ตาม (2)

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

บรริษษัทยย่อย 3 แหย่ง
บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป
บรริษษัทยย่อย 3 แหย่ง

บรริษษัทยย่อย 3 แหย่ง

บรริษษัทยย่อย 3 แหย่ง

บรริษษัทยย่อย 3 แหย่ง

-

-

-

-

2542 ปษัจจรบษัน

ตาม (2)

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

-

-

2542 ปษัจจรบษัน

ตาม (2)

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

4.35%

บรตร
ของลจาดษับ
ทปีกี่1

2551 ปษัจจรบษัน

ตาม (2)
กรรมการ
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

Software
Engineer
รองกรรมการ
(ดผู้านบรริหาร)

Aero info Systems
Inc. Canada
บมจ.ไทยออยลฑ์

ตาม (2)

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

ตาม (2)

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

ตาม (2)

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป
และบรริษษัทยย่อย 3 แหย่ง

ตาม (2)

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป
และบรริษษัทยย่อย 3 แหย่ง

-

-

2544 2546
2553-56
10/4/57ปษัจจรบษัน

-

-

0.50%

-

-

-

2539 ปษัจจรบษัน
2551ปษัจจรบษัน
2539ปษัจจรบษัน

บรริษษัทยย่อย 3 แหย่ง
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอปียดเกปีกี่ยวกษับหษัวหนผู้างานตรวจสอบภายใน
(1)

(2)

กี่
รายชชอ

ตจาแหนย่ง
บรริษษัท

นางสรรปียฑ์ นษันตตริกล
ผ

ผผผู้ชวย่ ยกรรมการผผผู้
จษัดการ
บรริษษัท วปีอารฑ์ไอเอ
จจากษัด

(3)
อายร
(ปปี)

50

(4)
ครณวรฒริทาง
การ
ศศกษา

1.

2.

3.

4.

5.

ปรริญญาโท
บรริหารธรรกริจ
มหาบษัณฑริต สาขา
การจษัดการ
มหาวริทยาลษัย
หอการคผู้าไทย
ปรริญญาตรปี
บรริหารธรรกริจบษัณฑริต
สาขาการเงรินการ
ธนาคาร
มหาวริทยาลษัย
รามคจาแหง
ประกาศนปียบษัตร “ผผผู้
ตรวจสอบภายใน
ของประเทศไทย”
Certified
Professional
Internal Audit of
Thailand (CPIAT)
วรฒริบษัตร “การตรวจ
สอบภายใน เพชกี่อ
เตรปียมตษัวเปป็นผผผู้
ตรวจสอบภายในรษับ
อนรญาตสากล”
Endorsed
Internal Auditing
Programs (IIA)
(EIAP)
ผผผู้ตรวจสอบอริสระ
สจาหรษับโครงการ
SME (CAC SME
IA Certification)

(5)
ประวษัตริการฝศกอบรม

1.

2.
3.

4.

ผย่านการอบรมและทดสอบ
เปป็นผผผู้ตรวจสอบอริสระสจาหรษับ
โครงการ SME (CAC SME
IA Certification)
IT Audit จษัดโดย สมาคมผผผู้
ตรวจสอบภายในแหย่ง
ประเทศไทย
การตรวจสอบภายในเพชกี่อ
เตรปียมตษัวเปป็นผผผู้ตรวจสอบ
ภายในรษับอนรญาตสากล จษัด
โดยจรฬาลงกรณฑ์
มหาวริทยาลษัย รย่วมกษับ
สถาบษัน IIA อเมรริกา
การปฏริบษัตริงานตรวจสอบ
ภายในระบบสารสนเทศ จษัด
โดย สภาวริชาชปีพบษัญชปี

(6)
ประสบการณฑ์การทจางาน

1. ผผผู้บรริหารฝย่ายตรวจสอบ
ภายใน และเลขานรการคณะ
กรรมการตรวจสอบ ของ
บรริษษัทจดทะเบปียนใน
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ มากกวย่า
20 ปปี
2. ทปีกี่ปรศกษาดผู้านการวาง
ระบบการควบครมภายใน การ
กี่ ง และการ
บรริหารความเสปีย
กจากษับดผแลกริจการทปีกี่ดปี
มากกวย่า 10 ปปี

ริ
เอกสารแนบ 4 : รายละเอปียดเกปีกี่ยวกษับรายการประเมรินราคาทรษัพยฑ์สน
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ณ วษันทปีกี่ 31 ธษันวาคม 2562
อสษังหารริมทรษัพยฑ์เพชกี่อการลงทรน
ทปีด
กี่ รินเปลย่า 80 แปลง รวม 27 ไรย่ 3 งาน 72.2 ตารางวา

ราคาทรน (ลผู้านบาท)

ราคาประเมริน (ลผู้านบาท)

3.31

901.19

ริ ขผู้างตผู้นไดผู้ถผกประเมรินเมชกี่อวษันทปีกี่ 10 กรมภาพษันธฑ์ 2559 และ 11 มกราคม 2560 โดย บรริษท
หมายเหตร : ทรษัพยฑ์สน
ษั เอเจนซปีกี่
ฟอรฑ์เรปียลเอสเตท แอฟแฟรฑ์ส ซศงกี่ เปป็นบรริษษัทประเมรินทปีกี่ไดผู้รษับความเหป็นชอบจากสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และ
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ ตามประกาศทปีกี่ สช 24/2555 ซศงกี่ ไดผู้นจาสย่งเอกสารแลผู้วเมชกี่อปปี 2559 คณะกรรมการเหป็นวย่า ณ 31 ธษันวาคม 2562
ยษังมปีราคาประเมรินเทย่าเดริมไมย่เปลปีกี่ยนแปลง
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