
 เอกสารแนบ 3 

24 

ประวัติของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

1. นายปณต สิริวัฒนภกัด ี
ประเภทกรรมการ : กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
ตาํแหน่งปัจจบุนั : • รองประธานกรรมการ 

• ประธานกรรมการบรหิาร  
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

อาย ุ : 42 
สญัชาติ : ไทย 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก : 25 ธันวาคม 2555 
คณุวฒิุทางการศกึษา : • ปรญิญาโท ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ  

มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 
• ปรญิญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลยับอสตนั  

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวิศวกรรม อตุสาหกรรม และ

เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมสซาชเูสทส ์ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

: • Driving Company 
• Directors Certification Program (DCP 46/2547) 
• Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) 
• Finance for Non – Finance Directors (FND 10/2547) 

สดัส่วนการถือหุน้ใน GOLD (รอ้ยละ) โดยนบัรวม
การถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและ
ผูบ้รหิาร  

: เป็นนอ้งชายของนายฐาปน  สิรวิฒันภกัดี กรรมการ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 7 ปี 
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการรวมการอนมุติัวาระการเป็น
กรรมการในการประชมุครัง้นี ้

: 10 ปี 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย : 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบรหิาร บมจ. เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรตี์ ้(ประเทศไทย) (เดิมช่ือ 

บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น) 
2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ/  

ประธานกรรมการบรหิาร/ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา/ 
กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 

บมจ.ยนิูเวนเจอร ์

ตาํแหน่งในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นอรม์ (2019)  
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เฟรเซอร ์แอสเซ็ทส ์
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ควอนตัม้ เทรดดิง้ (เดิมช่ือ บจก. บรุีรมัย ์ดีเวลล

อปเมน้ท)์ 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เทอราโกร เฟอรติ์ไลเซอร ์
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็นวาย พรอ็พเพอรตี์ ้ดีเวลลอปเมน้ท ์
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สิรดิาํรงธรรม 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ภกัดีวฒันา 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นํา้ใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอเชียน แคปปิตอล 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. วฒันภกัดี 
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2559 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. เกษมทรพัยภ์กัดี 
2559 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของกลุ่มบรษิัท Frasers Property Limited  
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ Frasers Logistics & Industrial Asset Management 

Pte Ltd., Manager of Frasers Logistics & Industrial 
Trust (REIT/Trust) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ Frasers Property Limited  
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เฟรเซอร ์พรอ็พเพอรตี์ ้โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร ์รีท แมเนจเมน้ท ์
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ควอนตมั แคปปิตอล ดีเวลลอปเมน้ท ์
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิง้ส ์(2519)  
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. วนั แบงค็อก (เดิมช่ือ บจก. เกษมทรพัยว์ฒัน) 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เลควิว กอลฟ์ แอนด ์ยอรช์ คลบั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  Frasers Hospitality Asset Management Pte Ltd., 

Manager of Frasers Hospitality Real Estate 
Investment Trust (REIT/Trust) 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  Frasers Hospitality Trust Management Pte Ltd., 
Manager of Frasers Hospitality Business Trust 
(REIT/Trust) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เกษมทรพัยส์ิร ิ
2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเมน้ท ์
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด ์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร ์
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร ์
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอฟ แอนด ์บี อินเตอรเ์นชั่นแนล 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ชีวาศรม อินเตอรเ์นชั่นแนล เฮลท ์รีสอรท์ 
2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เดอะชะอาํ ยอรช์ คลบั โฮเต็ล 
2552 - ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited 
2551 - ปัจจบุนั กรรมการ InterBev (Singapore) Limited  
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อเดลฟอส 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 
2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ครสิตอลลา 
2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. พรรณธิอร 
2548 - ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings Limited 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เบียรทิ์พย ์บรวิเวอรี ่(1991) 
2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บจก. แก่นขวญั 
2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บจก. เทพอรุโณทยั 
2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจก. สรุาบางย่ีขนั 
2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  บจก. อธิมาตร 
2545 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจก. เอส.เอส. การสรุา 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Distillers Limited 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Limited 

ประสบการณท์าํงานในบริษทัจดทะเบียนอืน่ 
2556 - 2559 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บมจ. ยนิูเวนเจอร ์
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2553 - 2556 กรรมการ  บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 
2550 - 2560 กรรมการ / กรรมการบรหิาร บมจ. อาหารสยาม 
 
ประสบการณท์าํงานในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

2560 – 2562 กรรมการ บจก. ทรพัยส์มบรูณ ์พรอ็พเพอรตี์ ้พลสั 
2553 - 2562 กรรมการ บจก. นอรธ์ ปารค์ เรียลเอสเตท 
2553 – 2562 กรรมการ บจก. นอรธ์ปารค์ กอลฟ์ แอนดส์ปอรต์คลบั 
2552 - 2562 กรรมการ บจก. หนองคายคนัทรี กอลฟ์คลบั 
2557 - 2561 กรรมการ บจก. โทนิค อินเตอรเ์นชั่นแนล 
2555 – 2560 กรรมการ บจก. ทีซีซี ภมูิพฒัน ์
2549 - 2559 กรรมการ บจก. สิรวินา 
2556 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพยส์โุขทยั ไบโอ-เทค 
2556 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพยส์พุรรณบรุี ไบโอเอนเนอย่ี 
2554 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพยส์โุขทยั ไบโอ รีไฟเนอร่ี 
2554 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพยน์ครสวรรค ์ไบโอเอนเนอย่ี 
2551 - 2558 กรรมการ บจก. ทิพยก์าํแพงเพชร ไบโอเอนเนอย่ี 
2551 - 2558 กรรมการ บจก. นํา้ตาลทิพยน์ครสวรรค ์
2549 - 2558 กรรมการ บจก. นํา้ตาลทิพยก์าํแพงเพชร 
2549 - 2558 กรรมการ บจก. อตุสาหกรรมนํา้ตาลสพุรรณบรุ ี
ตาํแหน่งในกิจการทีแ่ขง่ขนัเกีย่วเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ ทีอ่าจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
-ไม่ม-ี   

จาํนวนคร้ังในการเขา้ประชุมในรอบปีบัญชทีีผ่่านมา: 

คณะกรรมการบรษิัท   3* ครัง้ / 7 ครัง้  

คณะกรรมการบรหิาร   10 ครัง้ / 13 ครัง้ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ / 2 ครัง้ 

    * หมายเหต ุ   นายปณต สิริวัฒนภักดี ไดร้่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านทางโทรศัพท ์ (Call Conference) เป็นจาํนวน 3 ครัง้ดว้ย

สาเหตุติดภารกิจนอกราชอาณาจักร ซึ่งในทางกฏหมายไม่อนุญาตใหน้ับเป็นองคป์ระชุมเนื่องจากตามประกาศของคณะ

รกัษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เร่ือง การประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์กาํหนดใหก้ารประชมุที่กฎหมายบญัญัติให้

ตอ้งมี สามารถกระทาํผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้และใหถ้ือเป็นการประชมุที่ชอบดว้ยกฎหมาย ภายใตเ้ง่ือนไขที่สาํคญัคือ ผูร้ว่ม

ประชุมอย่างนอ้ยหนึ่งในสามขององคป์ระชุมตอ้งอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน และผูร้่วมประชุมทัง้หมดตอ้งอยู่ในราชอาณาจักร  

ดงันัน้จึงจาํเป็นตอ้งบนัทึกจาํนวนครัง้การเขา้ประชุมตามเกณฑข์องประกาศดงักล่าว ในขณะที่กรรมการท่านนีมี้การเขา้รว่ม

ประชมุรวมทัง้หมด 6 ครัง้ 
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ประวัติของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

2. นายธนพล ศิริธนชัย 
ตาํแหน่ง : กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

กรรมการ 
กรรมการบรหิาร  
กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ประธานอาํนวยการ 

อาย ุ :  52 ปี 
สญัชาติ : ไทย 
คณุวฒิุทางการศกึษา : • ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเท็กซสั เมือง

ออสติน มลรฐัเท็กซสั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาตรีวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

: • Directors Certification Program (DCP 39/2547)  
• Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)  
• Audit Committee Program (ACP 39/2555)  

ประวติัการอบรมอื่น : หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ (วปอ. รุน่ท่ี 61) 

สดัส่วนการถือหุน้ใน GOLD (รอ้ยละ) โดยนบัรวม
การถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและ
ผูบ้รหิาร  

: -ไม่ม-ี 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 7 ปี 
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการรวมการอนมุติัวาระการเป็น
กรรมการในการประชมุครัง้นี ้

: 10 ปี 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย : 
-ไม่ม-ี   
ตาํแหน่งในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เกษมทรพัยภ์กัดี  
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. กรุงเทพบา้นและท่ีดิน  
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก.  เฟิรส์ แสควร ์
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไพรม์ พลสั แอสเซ็ท   
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. รีกลั รีเจีย้น 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไซด ์วอลค์ แลนด ์
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โกลเดน้ แลนด ์เรสซิเดน้ซ ์
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก.โกลเดน้ แฮบิเทชั่น 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โกลเดน้ แลนด ์โปโล 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โกลเดน้ พรอ็พเพอรตี์ ้เซอรวิ์สเซส 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แกรนด ์เมยแ์ฟร ์
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แกรนด ์พาราไดส ์พรอ็พเพอรตี์ ้
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พรอ็พเพอรตี์ ้
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นารายณ ์พาวิลเลียน 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. นอรท์ สาธร เรียลตี ้
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. รทิซ ์วิลเลจ 
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2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สาธรทรพัยส์ิน 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สาธรทอง 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยไูนเต็ด โฮมส ์
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วอคเกอร ์โฮมส ์
ประสบการณ ์: 
2556 – 2562 กรรมการ บจก. บา้นฉางเอสเตท 
2555 – 2559 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทนุกรุงเทพธนาทร  
2546 – 2559 กรรมการ/กรรมการบรหิาร บมจ. ยนิูเวนเจอร ์
2546 – 2558 กรรมการ บจก. แกรนด ์ยนิูตี ้ดิเวลลอ็ปเมนท ์
2546 – 2558 กรรมการ บจก. แกรนด ์ย ูลิฟว่ิง 
ตาํแหน่งในกิจการทีแ่ขง่ขนัเกีย่วเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ ทีอ่าจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
-ไม่ม-ี   
ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา 
-ไม่ม-ี   

จาํนวนคร้ังในการเขา้ประชุมในรอบปีบัญชทีีผ่่านมา: 

คณะกรรมการบรษิัท  7 ครัง้ / 7 ครัง้ 

คณะกรรมการบรหิาร  13 ครัง้ / 13 ครัง้ 

กรรมการกาํกบัดแูลบรรษัทภิบาล 2 ครัง้ / 2 ครัง้ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2 ครัง้ / 2 ครัง้ 
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ประวัติของกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
ประเภทกรรมการ : กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 
ตาํแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ 
อาย ุ : 44 
สญัชาติ : ไทย 
วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก : 23 เมษายน 2556 
คณุวฒิุทางการศกึษา : • ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
• ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการ

โรงแรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
• ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการ

พฒันาชมุชน มหาวิทยาลยัราชภฎั เชียงใหม่ 
• ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการจดัการโลจิสติกส์

และซพัพลายเชน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
• ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการบรหิาร

ทั่วไป มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
• ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงินการธนาคาร 

มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ   

สาขาการเงิน มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประวติัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

: • Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) 

สดัส่วนการถือหุน้ใน GOLD (รอ้ยละ) โดยนบัรวมการ
ถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

: -ไม่ม-ี / 0.00% (0 หุน้) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและ
ผูบ้รหิาร  

: เป็นพ่ีชายของนายปณต  สิรวิฒันภกัดี กรรมการ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 7 ปี 
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการรวมการอนมุติัวาระการเป็น
กรรมการในการประชมุครัง้นี ้

: 10 ปี 

ประสบการณก์ารทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอืน่ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย : 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เครือไทย โฮลดิง้ส ์
2560 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ /  

ประธานกรรมการบรหิาร 
บมจ. อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลิชช่ิง  

2560 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. เสรมิสขุ 
2558 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ คนท่ี 3 บมจ. เสรมิสขุ 
2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. เสรมิสขุ  
2550 – ปัจจบุนั    รองประธานกรรมการ   บมจ. ยนิูเวนเจอร ์ 
2550 – 2558 
2549 - ปัจจบุนั   

รองประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ 

บมจ. อาหารสยาม  
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป  

2544 – 2560 กรรมการ บมจ. เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์ 
ตาํแหน่งในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 
2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ กลุ่มบรษิัทสรุากระทิงแดง 
2561 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. เบียรไ์ทย (1991) 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิาร บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ 
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2556 - ปัจจบุนั กรรมการ เฟรเซอร ์แอนด ์นีฟ, ลิมิเต็ด 
2556 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ไทมส ์พบัลิชช่ิง ลิมิเต็ด 
2551 - ปัจจบุนั  กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  
2551 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ  กลุ่มบรษิัทอาคเนย ์ 
ปัจจบุนั กรรมการ กลุ่มบรษิัททีซีซี 
2547 – 2561  รองประธานกรรมการ กลุ่มบรษิัทสรุากระทิงแดง 
2547 – 2561  กรรมการและรองประธานกรรมการบรหิาร  บมจ. เบียรไ์ทย (1991)  
2546 - 2551 กรรมการรองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ  
ตาํแหน่งในกิจการทีแ่ขง่ขนัเกีย่วเน่ืองกับธุรกิจของบรษิัทฯ ทีอ่าจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
-ไม่ม-ี   

จาํนวนครัง้ในการเขา้ประชมุในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา: 

คณะกรรมการบรษิัทฯ   5 ครัง้ /   7 ครัง้ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ ( Independent Director) หมายถึง กรรมการท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ โดยมีคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

เทียบเท่ากับขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุ

ของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคมุของ

บรษิัทฯ  ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และ

บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการ

เสนอช่ือเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ี

อาํนาจควบคุมของผูมี้ความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทรว่ม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบรษิัทฯ 

ทั้งนีใ้หร้วมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ ทัง้ในปัจจุบัน

และก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ เช่น ท่ีปรกึษากฎหมาย ท่ีปรกึษาทางการเงิน ท่ีมีมลูค่าการใหบ้รกิารทางวิชาชีพอื่นเกิน

กว่า 2 ลา้นบาทต่อปี กับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบรษิัทฯ 

ทั้งนีใ้หร้วมถึงการไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการวิชาชีพนัน้ ๆ  ทั้งในปัจจุบนัและ

ก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ   ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบรษิัทฯ หรือบริษัทย่อย ทัง้นีใ้หร้วมถึง

การไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ

เงินเดือนประจาํ หรือผูท่ี้ถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ได ้

10. กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบติัตามขอ้ 1 - 7 อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการ

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บรษิัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective decision) ได ้

ในการพิจารณาคุณสมบติักรรมการอิสระสาํหรบัช่วงระยะเวลายอ้นหลงัใหถื้อปฏิบัติหลกัเกณฑข์า้งตน้ เวน้แต่ไดร้บัผ่อนผัน

จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ


