เอกสารแนบ 3

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
นายวันชัย ศารทูลทัต
ประเภทกรรมการ :
ตาแหน่ งปั จจุบนั :

กรรมการที่เป็ นอิสระ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
69 ปี

อายุ :
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 -ไม่มี –
การถือหุ้นในบริษทั ฯ
 -ไม่มี –
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ ครัง้ แรก
 26 ธันวาคม 2555
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 3 ปี 2 เดือน
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 -ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
2558 - ปั จจุบนั
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จากัด
 กรรมการ
2555 – ปั จจุบนั
บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบชิ นั่ ส์ เอเชีย - แปซิฟิก จากัด
 ประธานกรรมการ
2554 – ปั จจุบนั
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จากัด
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์ จากัด
2551 – ปั จจุบนั
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 -ไม่มี ประสบการณ์
 ปลัดกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
 ประธานกรรมการ
บมจ. การบินไทย
 ประธานคณะกรรมการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 กรรมการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
 กรรมการ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2558)
 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้
 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครัง้
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง ผู้บริหาร
 - ไม่มี ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 -ไม่มี –
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
ประเภทกรรมการ :
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
ตาแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการ
อายุ :
52 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP 155/2555)
การถือหุ้นในบริษทั ฯ
 -ไม่มี วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ ครัง้ แรก
 23 เมษายน 2556
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 2 ปี 10 เดือน
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 ประธานคณะกรรมการบริหาร
2551 – ปั จจุบนั
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
2551 – ปั จจุบนั
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
 รองประธานกรรมการ คนที่ 2
2554 – ปั จจุบนั
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 ที่ปรึกษา
2550 - ปั จจุบนั
บริษัท ทีซซี ี โฮลดิ ้ง จากัด
 กรรมการผู้จดั การใหญ่
2551 – ปั จจุบนั
บริษัท เครืออาคเนย์ จากัด
 ประธานกรรมการบริหาร
2551 – ปั จจุบนั
บริษัท อาคเนย์ แคปปิ ตอล จากัด
 กรรมการ
2551 – ปั จจุบนั
บริษัท ทีซซี ี เทคโนโลยี จากัด
2556 - ปั จจุบนั
บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์ พอยต์ ลิมิเต็ด
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 -ไม่ม-ี
ประสบการณ์
2543 - 2550
Head of Investment Banking, Deutsche Bank, Bangkok
2538 - 2543
Head of Corporate Banking Local Corporate Team, JP Morgan
Chase, Bangkok/Hong Kong
2533 - 2538
Relationship Manager, Local Corporate Team, Bank of America,
Bangkok
2531- 2533
Relationship Manager, TISCO Securities Co., Ltd. , Thailand
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2558)
 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/7 ครัง้
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง ผู้บริหาร
 -ไม่มี ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 - ไม่มี -
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ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
ประเภทกรรมการ :
กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
ตาแหน่ งปั จจุบนั :
กรรมการ
กรรมการบริหาร
อายุ :
61 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
 Mini MBA สาขา Leadership Management
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP 26/2546)
 DCP Refresher Course (2/2549)
การถือหุ้นในบริษทั ฯ
 -ไม่ม-ี
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้ ครัง้ แรก
 26 ธันวาคม 2555
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
 3 ปี 2 เดือน
ประสบการณ์ การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 กรรมการ / กรรมการบริหาร
2550 – ปั จจุบนั
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
2550 – ปั จจุบนั
บริษัท อาหารสยาม จากัด (มหาชน)
2544 – ปั จจุบนั
บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
 กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2
2549 – ปั จจุบนั
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2
2554 – ปั จจุบนั
บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
 กรรมการ
2556 – ปั จจุบนั
บริษัท เฟรเซอร์ แอนด์นีฟ ลิมิเต็ด
 กรรมการ
2556 – ปั จจุบนั
บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์ พอยต์ ลิมิเต็ด
 กรรมการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
2553 – ปั จจุบนั
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
 กรรมการ
2550 – ปั จจุบนั
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระรอง) จากัด
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
 -ไม่มี –
ประสบการณ์
 กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
2546 – 2553 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
การเข้ าร่ วมประชุม (ในรอบปี 2558)
 เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครัง้
 เช้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครัง้
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง ผู้บริหาร
 ไม่มี ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
 -ไม่มี –
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณ
ุ สมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการอิสระของ
บริ ษัทฯ เทียบเท่ากับข้ อกาหนดของกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา ผู้มีอานาจ
ควบคุมบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอ
ชื่อเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้ ง
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ดังนี ้
4.1) ไม่เป็ นผู้สอบบัญชี ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร
หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชีต้นสังกัด
4.2) ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอื่นๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่มีมูลค่าการให้ บริ การทางวิชาชี พอื่ นเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อ ปี แก่บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย
บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การวิชาชีพอื่นๆ
4.3) ไม่ได้ รับประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อ ม หรื อมีส่วนได้ ส่วนเสีย จากการทาธุร กรรมทางการค้ าหรื อ
ธุรกิจ ได้ แก่ รายการที่เป็ นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรื อบริ การ หรื อรายการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ที่
มีมลู ค่าตังแต่
้ 20 ล้ านบาท หรื อตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ แล้ วแต่จานวน
ใดจะต่ากว่า โดยให้ นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ ทังนี
้ ใ้ ห้
รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
5. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่
เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
6. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1 - 6 อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการ
ดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อ าจ
มีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้
ในการพิจารณาคุณสมบัตกิ รรมการอิสระสาหรับช่วงระยะเวลาย้ อนหลังให้ ถือปฏิบตั หิ ลักเกณฑ์ข้างต้ น เว้ นแต่ได้ รับ
ผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
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