
 เอกสารแนบ 3 

31 

ประวัติของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

1. นายวนัชัย ศารทูลทัต 
ช่ือ-นามสกลุ : นายวนัชยั  ศารทลูทตั 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอสิระ 

ตําแหน่งปัจจบุนั : • ประธานกรรมการ 

• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

อาย ุ : 72 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก : 26 ธันวาคม 2555 

คณุวฒิุทางการศกึษา : • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: -ไม่ม-ี 

สดัส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนบัรวมการ

ถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุ้น) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร  

: -ไม่ม-ี 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 6 ปี  

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ 

รวมระยะเวลาท่ีเป็นกรรมการอยู่+ระยะเวลาท่ีจะดํารง

ตําแหน่งจนครบวาระนี ้

: 

: 

6 ปี 

9 ปี 

 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

-ไม่ม-ี   

ตาํแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บจก. โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอิน 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. วีเอ็นย ูเอ็กซบิชิัน่ส์ เอเชีย-แปซฟิิก 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซ.ีซ.ี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซ.ีซ.ี อิมเมจ 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เอฟ แอนด์ บ ีอินเตอร์เนชัน่แนล 

2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. เอ็น.ซ.ีซ.ี เอ็กซบิชิัน่ ออกาไนเซอร์ 

2551 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 
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ประสบการณ์ : 

ปลดักระทรวงคมนาคม  

ประธานกรรมการ บมจ. การบนิไทย  

ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

กรรมการ  การรถไฟแห่งประเทศไทย 

กรรมการ องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย 

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่ม-ี   

จํานวนครัง้ในการเข้าประชมุในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา: 

คณะกรรมการบริษัท   6 ครัง้ / 6 ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ / 2 ครัง้  
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ประวัติของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

2. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์  
ช่ือ-นามสกลุ : นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ 

ประเภทกรรมการ : กรรมการ 

ตําแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ 

อาย ุ : 55 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก : 23 เมษายน 2556 

คณุวฒิุทางการศกึษา : • ปริญญาโท บริหารธรุกิจ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยั

มิสซรีู สหรัฐอเมริกา 

ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: • Director Certification Program (DCP 155/2555) 

สดัส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนบัรวมการ

ถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุ้น) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร  

: เป็นสามีของพ่ีสาว 

นายฐาปน  สิริวฒันภกัดี และนายปณต  สิริวฒันภกัดี 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ 

รวมระยะเวลาท่ีเป็นกรรมการอยู่+ระยะเวลาท่ีจะดํารง

ตําแหน่งจนครบวาระนี ้

: 

: 

5 ปี 8 เดือน 

8 ปี 8 เดือน 

 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

2551 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อาคเนย์ประกนัภยั 

2551 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อาคเนย์ประกนัชีวิต 

2554 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2  บมจ. เสริมสขุ จํากดั 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

 

ตาํแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

2550 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บจก. ทีซซี ีโฮลดิง้  

2551 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บจก. เครืออาคเนย์ 

2551 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหาร  บจก. อาคเนย์ แคปปิตอล 

2551 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. ทีซซี ีเทคโนโลยี  

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส เซน็เตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลมิิเต็ด 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. บิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บิก๊ซ ีเซอร์วิสเซส 
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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 

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่ม-ี   

จํานวนครัง้ในการเข้าประชมุในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา: 

คณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ / 6 ครัง้ 
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ประวัติของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซ่ึงได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  
ช่ือ-นามสกลุ : นายสิทธิชยั   ชยัเกรียงไกร 

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้ มีอาํนาจลงนาม 

ตําแหน่งปัจจบุนั : • กรรมการ 

• กรรมการบริหาร 

อาย ุ : 64 ปี 

สญัชาติ : ไทย 

วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก : 26 ธันวาคม 2555 

คณุวฒิุทางการศกึษา : • ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• Mini MBA สาขา Leadership Management 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

: • Directors Certification Program (DCP 26/2546) 

• DCP Refresher Course (2/2549) 
สดัส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนบัรวมการ

ถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุ้น) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร  

: -ไม่ม-ี 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ 

รวมระยะเวลาท่ีเป็นกรรมการอยู่+ระยะเวลาท่ีจะดํารง

ตําแหน่งจนครบวาระนี ้

: 

: 

6 ปี 

9 ปี  

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร   บมจ. บิก๊ซ ีซปุเปอร์เซน็เตอร์ 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร   บมจ. ยนิูเวนเจอร์ 

2550 – ปัจจบุนั    กรรมการ / กรรมการบริหาร   บมจ. อาหารสยาม 

2544 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร   บมจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนท่ี 2 บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

2554 – ปัจจบุนั กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนท่ี 2 บมจ. เสริมสขุ 
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ตาํแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วฒันภกัดี 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร บจก. ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์แอนด์นีฟ ลิมิเต็ด 

2556 – ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ลิมเิต็ด 

2553 – ปัจจบุนั   กรรมการรองกรรมการ ผู้อํานวยการใหญ่อาวโุส บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อีสเทิร์น ซบีอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) 

ประสบการณ์ :  

2546 – 2553 ผู้ ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

ตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

-ไม่ม-ี   

จํานวนครัง้ในการเข้าประชมุในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา: 

คณะกรรมการบริษัทฯ   6 ครัง้ /   6 ครัง้ 

คณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ / 12 ครัง้ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ (Independent Director)  หมายถึง กรรมการท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยมีคณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทียบเท่ากบัข้อกําหนด

ของกลต.และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  

ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบดิา มารดา  คู่สมรส  พ่ีน้อง  และบตุร  

รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอํานาจควบคมุ  หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือ

เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯ 

ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของผู้ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ

บริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี  

5. ไม่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้

ให้รวมถงึการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการ

อิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีมีมลูค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า 

2 ล้านบาทต่อปี กบับริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้

รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของผู้ ให้บริการวิชาชีพนัน้ ๆ  ทัง้ในปัจจุบันและก่อนเป็น

กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการ

ไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจํา หรือผู้ ท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้ 

10. กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบติัตามข้อ 1 - 7  อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ โดย

มีการตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้ 

ในการพิจารณาคณุสมบติักรรมการอิสระสําหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลงัให้ถือปฏิบติัหลกัเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผอ่นผนัจาก

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
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