เอกสารแนบ 3
ประวัติของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง
1. นายวันชัย ศารทูลทัต
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วันที่ได้ รับแต่งตังครั
้ ง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

: นายวันชัย ศารทูลทัต
: กรรมการอิสระ
: • ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
: 72 ปี
: ไทย
: 26 ธันวาคม 2555
: • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: -ไม่ม-ี

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้ อยละ) โดยนับรวมการ : -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุ้น)
ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
: -ไม่ม-ี
ผู้บริหาร
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
: 6 ปี
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการอิสระ
: 6 ปี
รวมระยะเวลาที่เป็ นกรรมการอยู่+ระยะเวลาที่จะดํารง : 9 ปี
ตําแหน่งจนครบวาระนี ้
ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ตําแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
2558 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ บจก. โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. วีเอ็นยู เอ็กซิบชิ นั่ ส์ เอเชีย-แปซิฟิก
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้ นท์
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบชิ นั่ ออกาไนเซอร์
2551 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
บจก. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก
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เอกสารแนบ 3
ประสบการณ์ :
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ประธานกรรมการ
บมจ. การบินไทย
ประธานคณะกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กรรมการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรรมการ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
-ไม่ม-ี
จํานวนครัง้ ในการเข้ าประชุมในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา:
คณะกรรมการบริษัท
6 ครัง้ / 6 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ / 2 ครัง้
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เอกสารแนบ 3
ประวัติของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง
2. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วันที่ได้ รับแต่งตังครั
้ ง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

:
:
:
:
:
:
:

นายโชติพฒ
ั น์ พีชานนท์
กรรมการ
กรรมการ
55 ปี
ไทย
23 เมษายน 2556
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย
มิสซูรี สหรัฐอเมริกา
: • Director Certification Program (DCP 155/2555)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้ อยละ) โดยนับรวมการ : -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุ้น)
ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
: เป็ นสามีของพี่สาว
ผู้บริหาร
นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี และนายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
: 5 ปี 8 เดือน
รวมระยะเวลาที่เป็ นกรรมการอยู่+ระยะเวลาที่จะดํารง : 8 ปี 8 เดือน
ตําแหน่งจนครบวาระนี ้
ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
2551 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
2551 – ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต
2554 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
บมจ. เสริมสุข จํากัด
2560 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่

ตําแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
2550 – ปั จจุบนั
ที่ปรึกษา
บจก. ทีซซี ี โฮลดิ ้ง
2551 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การใหญ่
บจก. เครืออาคเนย์
2551 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร
บจก. อาคเนย์ แคปปิ ตอล
2551 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ทีซซี ี เทคโนโลยี
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์ พอยต์ ลิมิเต็ด
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. บิก๊ ซี เซอร์ วสิ เซส
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เอกสารแนบ 3
ประสบการณ์ :
2543 – 2550
2538 – 2543

Head of Investment Banking
Deutsche Bank, Bangkok
Head of Corporate Banking
JP Morgan Chase, Bangkok/Hong Kong
Local Corporate Team
2533 – 2538
Relationship Manager,
Bank of America, Bangkok
Local Corporate Team
2531 – 2533
Relationship Manager
TISCO Securities Co., Ltd. Thailand
ตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
-ไม่ม-ี
จํานวนครัง้ ในการเข้ าประชุมในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา:
คณะกรรมการบริษัท
5 ครัง้ / 6 ครัง้
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เอกสารแนบ 3
ประวัติของกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ ง
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วันที่ได้ รับแต่งตังครั
้ ง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

: นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร
: กรรมการผู้มอี าํ นาจลงนาม
: • กรรมการ
• กรรมการบริหาร
: 64 ปี
: ไทย
: 26 ธันวาคม 2555
: • ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•
Mini MBA สาขา Leadership Management
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: • Directors Certification Program (DCP 26/2546)
•
DCP Refresher Course (2/2549)
: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุ้น)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้ อยละ) โดยนับรวมการ
ถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
: -ไม่ม-ี
ผู้บริหาร
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
: 6 ปี
รวมระยะเวลาที่เป็ นกรรมการอยู่+ระยะเวลาที่จะดํารง : 9 ปี
ตําแหน่งจนครบวาระนี ้
ประสบการณ์ การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร

บมจ. บิก๊ ซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์

2550 – ปั จจุบนั

กรรมการ / กรรมการบริหาร

บมจ. ยูนิเวนเจอร์

2550 – ปั จจุบนั

กรรมการ / กรรมการบริหาร

บมจ. อาหารสยาม

2544 – ปั จจุบนั

กรรมการ / กรรมการบริหาร

บมจ. เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์

2549 – ปั จจุบนั

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

2554 – ปั จจุบนั

กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 2

บมจ. เสริมสุข
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เอกสารแนบ 3
ตําแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย :
2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บจก. วัฒนภักดี

2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ / กรรมการบริหาร

บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้ นท์

2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เฟรเซอร์ แอนด์นีฟ ลิมิเต็ด

2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ ตี ้ ลิมเิ ต็ด

2553 – ปั จจุบนั

กรรมการรองกรรมการ ผู้อํานวยการใหญ่อาวุโส

บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

2550 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง)
ประสบการณ์ :
2546 – 2553
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
ตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
-ไม่ม-ี
จํานวนครัง้ ในการเข้ าประชุมในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมา:
คณะกรรมการบริษัทฯ
6 ครัง้ / 6 ครัง้
คณะกรรมการบริหาร
12 ครัง้ / 12 ครัง้
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เอกสารแนบ 3
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณ
ุ สมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทียบเท่ากับข้ อกําหนด
ของกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อ
เป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของผู้มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้
ให้ รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทังในปั
้ จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใด ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีมลู ค่าการให้ บริการทางวิชาชีพอื่นเกินกว่า
2 ล้ านบาทต่อปี กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ให้
รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การวิชาชีพนัน้ ๆ ทัง้ ในปั จจุบันและก่อนเป็ น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงการ
ไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือ น
ประจํา หรื อผู้ที่ถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ ีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้
10. กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1 - 7 อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้
ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสําหรับช่วงระยะเวลาย้ อนหลังให้ ถือปฏิบตั ิหลักเกณฑ์ข้างต้ น เว้ นแต่ได้ รับผ่อนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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