เอกสารแนบ 3
ประวัติของกรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชือ่ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
1. นายปณต สิริวัฒนภักดี
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
: • รองประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
: 42
: ไทย
: 25 ธันวาคม 2555
: • ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
: • Driving Company
• Directors Certification Program (DCP 46/2547)
• Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
• Finance for Non – Finance Directors (FND 10/2547)
: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )

สัดส่วนการถือหุน้ ใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวม
การถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
: เป็ นน้องชายของนายฐาปน สิรวิ ฒ
ั นภักดี กรรมการ
ผูบ้ ริหาร
จํานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการ
: 7 ปี
จํานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการรวมการอนุมตั ิวาระการเป็ น : 10 ปี
กรรมการในการประชุมครัง้ นี ้
ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ/กรรมการบริหาร
บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ
บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น)
2550 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ/
บมจ.ยูนิเวนเจอร์
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา/
กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
ตําแหน่งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. นอร์ม (2019)
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เฟรเซอร์ แอสเซ็ทส์
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ควอนตัม้ เทรดดิง้ (เดิมชื่อ บจก. บุรีรมั ย์ ดีเวลล
อปเม้นท์)
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. สิรดิ าํ รงธรรม
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ภักดีวฒ
ั นา
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. นํา้ ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพือ่ สังคม)
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เอเชียน แคปปิ ตอล
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. วัฒนภักดี
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2559 - ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท
กรรมการ

2556 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2556 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประสบการณ์ทาํ งานในบริษทั จดทะเบียนอืน่
2556 - 2559
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บจก. เกษมทรัพย์ภกั ดี
Frasers Property Limited
Frasers Logistics & Industrial Asset Management
Pte Ltd., Manager of Frasers Logistics & Industrial
Trust (REIT/Trust)
Frasers Property Limited
บจก. เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี ้ โฮลดิง้ ส์ (ประเทศไทย)
บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
บจก. ควอนตัม แคปปิ ตอล ดีเวลลอปเม้นท์
บจก. ทีซีซี โฮลดิง้ ส์ (2519)
บจก. วัน แบงค็อก (เดิมชื่อ บจก. เกษมทรัพย์วฒ
ั น)
บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ
Frasers Hospitality Asset Management Pte Ltd.,
Manager of Frasers Hospitality Real Estate
Investment Trust (REIT/Trust)
Frasers Hospitality Trust Management Pte Ltd.,
Manager of Frasers Hospitality Business Trust
(REIT/Trust)
บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
บจก. เกษมทรัพย์สิริ
บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์
บจก. ทีซีซี เอ็กซิบิช่นั แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิช่นั ออกาไนเซอร์
บจก. เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
บจก. ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท
บจก. เดอะชะอํา ยอร์ช คลับ โฮเต็ล
International Beverage Holdings (UK) Limited
InterBev (Singapore) Limited
บจก. อเดลฟอส
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
บจก. คริสตอลลา
บจก. พรรณธิอร
International Beverage Holdings Limited
บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991)
บจก. แก่นขวัญ
บจก. เทพอรุโณทัย
บจก. สุราบางยี่ขนั
บจก. อธิมาตร
บจก. เอส.เอส. การสุรา
บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
International Beverage Holdings (China) Limited
Blairmhor Distillers Limited
Blairmhor Limited
บมจ. ยูนิเวนเจอร์
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2553 - 2556
2550 - 2560

กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
บมจ. อาหารสยาม
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ประสบการณ์ทาํ งานในกิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
2560 – 2562
กรรมการ
บจก. ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี ้ พลัส
2553 - 2562
กรรมการ
บจก. นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท
2553 – 2562
กรรมการ
บจก. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ
2552 - 2562
กรรมการ
บจก. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ
2557 - 2561
กรรมการ
บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
2555 – 2560
กรรมการ
บจก. ทีซีซี ภูมิพฒ
ั น์
2549 - 2559
กรรมการ
บจก. สิรวิ นา
2556 - 2558
กรรมการ
บจก. ทิพย์สโุ ขทัย ไบโอ-เทค
2556 - 2558
กรรมการ
บจก. ทิพย์สพุ รรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่
2554 - 2558
กรรมการ
บจก. ทิพย์สโุ ขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่
2554 - 2558
กรรมการ
บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่
2551 - 2558
กรรมการ
บจก. ทิพย์กาํ แพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่
2551 - 2558
กรรมการ
บจก. นํา้ ตาลทิพย์นครสวรรค์
2549 - 2558
กรรมการ
บจก. นํา้ ตาลทิพย์กาํ แพงเพชร
2549 - 2558
กรรมการ
บจก. อุตสาหกรรมนํา้ ตาลสุพรรณบุรี
ตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่ม-ี
จํานวนครัง้ ในการเข้าประชุมในรอบปี บัญชีทผ่ี ่านมา:
คณะกรรมการบริษัท
3* ครัง้ / 7 ครัง้
คณะกรรมการบริหาร
10 ครัง้ / 13 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ / 2 ครัง้

* หมายเหตุ นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ (Call Conference) เป็ นจํานวน 3 ครัง้ ด้วย
สาเหตุติดภารกิจนอกราชอาณาจักร ซึ่งในทางกฏหมายไม่อนุญาตให้นับเป็ นองค์ประชุมเนื่องจากตามประกาศของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กําหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้
ต้องมี สามารถกระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้ถือเป็ นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขที่สาํ คัญคือ ผูร้ ว่ ม
ประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน และผูร้ ่วมประชุมทัง้ หมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร
ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องบันทึกจํานวนครัง้ การเข้าประชุมตามเกณฑ์ของประกาศดังกล่าว ในขณะที่กรรมการท่านนีม้ ีการเข้าร่วม
ประชุมรวมทัง้ หมด 6 ครัง้
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เอกสารแนบ 3
ประวัติของกรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชือ่ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
2. นายธนพล ศิริธนชัย
ตําแหน่ง

อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการอบรมอื่น

: กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานอํานวยการ
: 52 ปี
: ไทย
: • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมือง
ออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
: • Directors Certification Program (DCP 39/2547)
• Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
• Audit Committee Program (ACP 39/2555)
: หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. รุน่ ที่ 61)
: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )

สัดส่วนการถือหุน้ ใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวม
การถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
: -ไม่ม-ี
ผูบ้ ริหาร
จํานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการ
: 7 ปี
จํานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการรวมการอนุมตั ิวาระการเป็ น : 10 ปี
กรรมการในการประชุมครัง้ นี ้
ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
-ไม่ม-ี
ตําแหน่งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2559 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เกษมทรัพย์ภกั ดี
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เฟิ รส์ แสควร์
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. รีกลั รีเจีย้ น
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก.โกลเด้น แฮบิเทชั่น
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี ้ เซอร์วสิ เซส
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี ้
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี ้
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี ้
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ริทซ์ วิลเลจ
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2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. สาธรทรัพย์สิน
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. สาธรทอง
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์
2556 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บจก. วอคเกอร์ โฮมส์
ประสบการณ์ :
2556 – 2562
กรรมการ
บจก. บ้านฉางเอสเตท
2555 – 2559
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เงินทุนกรุงเทพธนาทร
2546 – 2559
กรรมการ/กรรมการบริหาร
บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2546 – 2558
กรรมการ
บจก. แกรนด์ ยูนิตี ้ ดิเวลล็อปเมนท์
2546 – 2558
กรรมการ
บจก. แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง
่
่
่
่
ตําแหน่งในกิจการทีแข่งขันเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่ม-ี
ประวัตกิ ารทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่ ่านมา
-ไม่ม-ี
จํานวนครัง้ ในการเข้าประชุมในรอบปี บัญชีทผ่ี ่านมา:
คณะกรรมการบริษัท
7 ครัง้ / 7 ครัง้
คณะกรรมการบริหาร
13 ครัง้ / 13 ครัง้
กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
2 ครัง้ / 2 ครัง้
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง 2 ครัง้ / 2 ครัง้
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ประวัติของกรรมการทีค่ รบกําหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชือ่ กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ ครัง้ แรก
คุณวุฒิทางการศึกษา

:
:
:
:
:
:

กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการ
44
ไทย
23 เมษายน 2556
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
• ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
: • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุน้ ใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการ : -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้ )
ถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
: เป็ นพี่ชายของนายปณต สิรวิ ฒ
ั นภักดี กรรมการ
ผูบ้ ริหาร
จํานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการ
: 7 ปี
จํานวนปี ท่เี ป็ นกรรมการรวมการอนุมตั ิวาระการเป็ น
: 10 ปี
กรรมการในการประชุมครัง้ นี ้
ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
ตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอืน่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. เครือไทย โฮลดิง้ ส์
2560 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ /
บมจ. อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิ่ง
ประธานกรรมการบริหาร
2560 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. เสริมสุข
2558 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
บมจ. เสริมสุข
2554 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2554 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บมจ. เสริมสุข
2550 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
บมจ. ยูนิเวนเจอร์
2550 – 2558
รองประธานกรรมการ
บมจ. อาหารสยาม
2549 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
2544 – 2560
กรรมการ
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ตําแหน่งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :
2561 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
2561 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เบียร์ไทย (1991)
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้
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2556 - ปั จจุบนั
กรรมการ
เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด
2556 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
2551 - ปั จจุบนั
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2551 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทอาคเนย์
ปั จจุบนั
กรรมการ
กลุ่มบริษัททีซีซี
2547 – 2561
รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
2547 – 2561
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บมจ. เบียร์ไทย (1991)
2546 - 2551
กรรมการรองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
ตําแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่ม-ี
จํานวนครัง้ ในการเข้าประชุมในรอบปี บญ
ั ชีท่ีผ่านมา:
คณะกรรมการบริษัทฯ
5 ครัง้ / 7 ครัง้
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิ ส ระ (Independent Director) หมายถึ ง กรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ข องสํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ
เทียบเท่ากับข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ดังนี ้

1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัทฯ ทัง้ ในปั จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และ
บุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของผูม้ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ ในปั จจุบนั และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ
ทั้งนีใ้ ห้รวมถึงการไม่เป็ นผู้ถือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทัง้ ในปั จจุบัน
และก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีมลู ค่าการให้บริการทางวิชาชีพอื่นเกิน
กว่า 2 ล้านบาทต่อปี กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ
ทั้งนีใ้ ห้รวมถึงการไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการวิชาชีพนัน้ ๆ ทั้งในปั จจุบนั และ
ก่อนเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทัง้ นีใ้ ห้รวมถึง
การไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจํา หรือผูท้ ่ีถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้
10. กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 1 - 7 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้
ในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระสําหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลังให้ถือปฏิบัติหลักเกณฑ์ขา้ งต้น เว้นแต่ได้รบั ผ่อนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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