ประวัตกิ รรมการ
DIRECTOR’S BIO-DATA

ชือ
Name
ทีอยู่
Address
อายุ
Age
สัญชาติ
National
การศึกษา
Education

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
Mr. Pakhawat Kovithvathanaphong
153/3 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
153/3 Soi Mahadleglung 1 Kweang Lumpini Khet Patumwan Bangkok
62 ปี
62 Years
ไทย
Thai
ปริ ญญาโทบริหารธุรกิจ ด้ านการตลาดและการเงิน
M.B.A. Wharton School, University of Pennsylvania, USA
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
B.A. in Economics , (First Class Honors) Thammasat University
ประวัตกิ ารทํางาน
กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้ าส์
Experience
The Member of Audit Committee , Independent Director and Director of
Land and Houses Plc.
ประธานกรรมการ บมจ. ทริ นิตีวัฒนา
President of Trinity Watthana Plc.
กรรมการ สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน
Director of Listed Company Association
อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
Performance Agreement Committee of State Enterprise Policy Office,
Ministry of Finance
การอบรม
การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
Training
By Thai Institute of Directors (IOC)
Director Accreditation Program (DAP) 4/2003
Director Certification Program (DCP) 58/2005
การถือหุ้นในบริษัทฯ
หุ้นสามัญ (Common Share)
52,998 หุ้น (shares)
No. of Shares held in LH ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (Warrant)
- หน่วย (unit)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
Litigation
ประวัตกิ ารเข้ าประชุม
Attendance

ไม่มี
None
การประชุมกรรมการในรอบปี 2553 จํานวน 7 ครัง จากทังหมด 7 ครัง
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การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืน
บริษัทจดทะเบียน
บมจ.ทรีนิตีวัฒนา

บริษัทหรือกิจการทีไม่ ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

บริษัทหรือกิจการทีแข่ งขัน หรื อ
เกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัท

บล.เพือธุรกิจหลักทรัพย์ (มหาชน)

ไม่มี

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง กรรมการบริษัทฯ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัทฯ และได้ รับการพิจารณาทบทวนโดย
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึงมีความเห็นว่า เป็ นผู้มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้ างขวาง สามารถทีจะสร้ าง
ประโยชน์ ให้ แก่บริษัทฯได้ นอกจากนียังเป็ นกรรมการอิสระผู้มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์องคณะกรรมการตลาดทุนและบริ ษัทฯ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรื อบริษัทย่ อย
ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียในวาระทีเสนอในครังนี วาระที 5. แต่งตังกรรมการ วาระที 6. ค่าตอบแทนกรรมการ
Interest in any Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of Shareholders
5. The election of directors 6. The remuneration to directors
ส่ วนได้ เสียทังทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆทีบริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
ไม่มี
Direct and Indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party None
-ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริ หารงานพนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา
-ไม่เป็ นผู้บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือทีปรึกษากฎหมาย)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซือ/ขายวัตถุดิบ/สินค้ า/บริ การ การให้ ก้ ยู ืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ประวัตกิ รรมการ
DIRECTOR’S BIO-DATA

ชือ :
Name :
อายุ
Age
สัญชาติ :

นายชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์
Mr.Chadchart Sittipunt
44 ปี
44 years
ไทย

Nationality : Thai

วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรี ยญทอง) สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้ าง Massachusetts Institute of Technology.
ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้ าง University of Illinois at Urbana-Champaign
Education
Bachelor of Engineering(Civil Engineering) 1st Class Honors Chulalongkorn
University
Master of Science in Civil Engineering (Structure),Massachusetts Institute of
Technology
Ph.D. in Civil Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign
ประวัตกิ ารทํางาน

การศึกษา

2548-ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั
2546-ปั จจุบนั
2548-2549
2548-2549
2548-2549
2538-ปั จจุบนั
2536-2537
Experience
2005-Present
2004-Present
2003-Present
2005-2006

ผู้ช่วยอธิการบดี (สํานักงานจัดการทรัพย์สนิ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อํานวยการศูนย์บริ การวิชาการ แห่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้ าศูนย์วจิ ยั เพือความปลอดภัยจากอัคคีภยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการบริ ษัท วิทยุการบิน จํากัด
กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กรรมการบริ ษัท ขนส่ง จํากัด
อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรโครงสร้ าง บริ ษัท Skidmore, Owings&Merrill, Chicago, IL
Assistant to the President (Office of Property Management), Chulalongkorn University
Director, Center for Engineering Research and Technical Services, Faculty of Engineering,
Chulalongkorn University.
Head of Fire Safety Research Center, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
Director, Aeronautical Radio of Thailand Ltd.

2005-2006
2005-2006
1995-Present
1993-1994

Director, Mass Rapid Transit Authority of Thailand
Director, The Transport Co.,Ltd.
Faculty Member, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
Structural Engineer, Skidmore, Owings&Merrill, Chicago, IL

การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
Thai Institute of Directors (IOC)
Director Certification Program (DCP) 70/2006
การถือหุ้นในบริษัทฯ
หุ้นสามัญ (Common Share)
หุ้น (shares)
No. of Shares held in LH ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ (Warrant)
หน่วย (unit)
ข้ อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
Litigation
None
ประวัตกิ ารเข้ าประชุม การประชุมกรรมการในรอบปี 2553 จํานวน 7 ครัง จากทังหมด 7 ครัง
Attendance
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Training

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืน
บริษัทจดทะเบียน

บริษัทหรือกิจการทีไม่ ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

บริษัทหรือกิจการทีแข่ งขัน หรื อ
เกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัท

-

-

-

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง กรรมการบริษัทฯ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัทฯ และได้ รับการพิจารณาทบทวนโดย
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึงมีความเห็นว่า เป็ นผู้มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้ างขวาง สามารถทีจะสร้ าง
ประโยชน์ ให้ แก่บริษัทฯได้ นอกจากนียังเป็ นกรรมการอิสระผู้มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์องคณะกรรมการตลาดทุนและบริ ษัทฯ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรื อบริษัทย่ อย
ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียในวาระทีเสนอในครังนี วาระที 5. แต่งตังกรรมการ วาระที 6. ค่าตอบแทนกรรมการ
Interest in any Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of Shareholders
5. The election of directors 6. The remuneration to directors
ส่ วนได้ เสียทังทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆทีบริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
ไม่มี
Direct and Indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party None
-ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริ หารงานพนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา
-ไม่เป็ นผู้บริ การทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือทีปรึกษากฎหมาย)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซือ/ขายวัตถุดิบ/สินค้ า/บริ การ การให้ ก้ ยู ืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ประวัตกิ รรมการ
DIRECTOR’S BIO-DATA

ชือ
Name
อายุ
Age
สัญชาติ
National
การศึกษา
Education

ประวัตกิ ารทํางาน
Experience

การอบรม
Training

การถือหุ้นในบริษัทฯ
No. of Shares held in LH

นายอดิศร ธนนันท์ นราพูล
Mr. Adisorn Thananun-narapool
56 ปี
56 Years
ไทย
Thai
M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.B.A. Thammasat University
บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Bachelor of Accountingi Thammasat University
รองกรรมการผู้จดั การ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้ าส์
Senior Executive Vice Presidsnt of Land and Houses Plc.
กรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
Director of Secondary Mortgage Corporation
กรรมการ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ แลนด์แอนด์เฮ้ าส์
Director of Land and Houses Property Fund
กรรมการ บมจ. ควอลิตีเฮ้ าส์
Director of Quality House Plc.
การอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
Thai Institute of Directors (IOD)
DAP Program รุ่นที 7/2004
DCP Program รุ่นที 41/2004
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที 2
Capital Market Academy
หลักสูตร Stanford Executive Programme (SEP)
Graduate School of Business, Stanford University
หุ้นสามัญ (Common Share)
69,360,922 หุ้น (shares)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
Litigation
ประวัตกิ ารเข้ าประชุม
Attendance

ไม่มี
None
การประชุมกรรมการในรอบปี 2553 จํานวน 7 ครัง จากทังหมด 7 ครัง
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การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอืน
บริษัทจดทะเบียน

บริษัทหรือกิจการทีไม่ ได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์

บริษัทหรือกิจการทีแข่ งขัน หรื อ
เกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัท

-

บจ. แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ตี *
บจ. แอล แอนด์ เอช สาทร *
บจ. แอล เอช เมืองใหม่ *
กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ L&H 1-2
บจ. แอล เอช เรียลเอสเตท *
บจ. แอล เอช แอสเซท *
บล.จัดการกองทุนแลนด์แอนด์เฮ้าส์
บจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ธอีส *
บจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ธ *
บจ. ภูเก็ตฟิ วเจอร์แพลน *
บจ. ดับเบิลทรี *

บมจ. ควอลิตีเฮ้าส์

ประเภทกรรมการทีจะเสนอแต่ งตัง กรรมการบริษัทฯ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัทฯ และได้ รับการพิจารณาทบทวนโดย
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึงมีความเห็นว่า เป็ นผู้มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้ างขวาง สามารถทีจะสร้ าง
ประโยชน์ ให้ แก่บริษัทฯได้
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรื อบริษัทย่ อย
ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียในวาระทีเสนอในครังนี วาระที 5. แต่งตังกรรมการ
Interest in any Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of Shareholders
5. The election of directors
ส่ วนได้ เสียทังทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆทีบริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
ไม่มี
Direct and Indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party None

* บริ ษัทย่อย

