สิงทีส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีได้ รับการเสนอชือให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ชือ

นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร

อายุ

64 ปี

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่ งตัง'

กรรมการอิสระ

ตําแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริ หารความสียง/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันทีได้ รับการแต่ งตัง' เป็ นกรรมการ

ครัง& ที 1: 15 มีนาคม 2556 ( 2 ปี )

ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริ ญญาโท สาขาการจัดการงานสาธารณะ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่ นที 16
ปี 2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลัก สูต รผู้บริ ห ารระดับสูง (หลัก สูตร วตท.) รุ่ น ที 5/2552
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิ ชย์ (Top
Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT)
สถาบันวิทยาการการค้ า

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที
74/2006
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที
14/2004
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที 21/2008
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
รุ่นที 17/2012

การดํารงตําแหน่ งอืนๆ

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริ หารความเสียง / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แม็คกรุ๊ป
- กรรมการ บจก. พี.เค.การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ปอร์ ต)
- กรรมการ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ ง
- กรรมการ บจก. วินเนอร์ แมน

สิงทีส่งมาด้ วย 4

- กรรมการ บจก. ว้ าว มี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ ม ลิ ง& ค์ เอเชี ย
คอร์ ปอเรชัน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอืนในปั จจุบัน
• บริ ษัทจดทะเบียนอืน

: 3 แห่ง

• บริ ษัทหรื อกิจการอืนทีไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

: 4 แห่ง

• กิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท

: ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2557
• คณะกรรมการบริ ษัทฯ

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

: 6/6 ครัง& (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
ไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์สินซึงได้
กระทํ าโดยทุจ ริ ต และไม่มี ประวัติก ารทํา รายการที อาจเกิ ด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมา

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาแต่ งตัง' กรรมการอิสระ การมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจ
มีความขัดแย้ งในช่วง 2 ปี ทีผ่านมาจนถึงปั จจุบนั
- ไม่เป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง
หรื อทีปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา
- ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีปรึ กษา
กฎหมาย) ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ
- ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จทีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่
สามารถทําหน้ าทีได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื &อ/ขาย วัตถุดิบ/
สินค้ า/บริ การ การยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริ ษั ทได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน แล้ วเห็ น ว่ า
นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการตามทีได้ กําหนดไว้
ตามกฎหมาย ข้ อบังคับและกฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท

สิงทีส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีได้ รับการเสนอชือให้ ดาํ รงตํ
- าแหน่ งกรรมการบริษัท
ชือ

นางจํานรรค์ ศิริตนั

อายุ

64 ปี

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่ งตัง'

กรรมการอิสระ

ตําแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริ หารความสียง

วันทีได้ รับการแต่ งตัง' เป็ นกรรมการ

ครัง& ที 1: 15 มีนาคม 2556 ( 2 ปี )

ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริ ญญาตรี อักษรศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาการละคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรนักบริ ห ารระดับสูงกิ จ การกระจายเสียงและกิ จการ
โทรทัศ น์ (กสท.) รุ่ น ที 1 สํ า นัก งานคณะกรรมการกิ จ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

-

การดํารงตําแหน่ งอืนๆ

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หาร
ความเสียง บมจ. แม็คกรุ๊ป
- ประธานกรรมการ บจก. เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย
- กรรมการ บจก. ชืนมงคล
- กรรมการ บจก. ลายพฤกษ์
- รองประธานกรรมการ บจก. แอนนิเมชัน อินเตอร์ เนชันแนล
(ไทยแลนด์)
- กรรมการ บจก. ไอดี วัน เทเลวิชนั
- นายกสมาพัน ธุ์ ส มาคมวิ ช าชี พ วิ ท ยุก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ
โทรทัศน์
- กรรมการ บจก. เฮ้ าส์อ๊อฟการ์ ตนู

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที
SET/2012
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที
180/2013

สิงทีส่งมาด้ วย 4

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอืนในปั จจุบัน
• บริ ษัทจดทะเบียนอืน

: ไม่มี

• บริ ษัทหรื อกิจการอืนทีไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

: 7 แห่ง

• กิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท

: ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556
• คณะกรรมการบริ ษัทฯ

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

: 5/6 ครัง& (คิดเป็ นร้ อยละ 83.3)
ไม่มีประวัตกิ ารกระทําผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์สนิ ซึงได้
กระทําโดยทุจริ ต และไม่มีประวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมา

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาแต่ งตัง' กรรมการอิสระ การมีสว่ นได้ เสียกับบริษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจ
มีความขัดแย้ งในช่วง 2 ปี ทีผ่านมาจนถึงปั จจุบนั
- ไม่เป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง
หรื อทีปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา
- ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีปรึกษา
กฎหมาย) ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่
สามารถทําหน้ าทีได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื &อ/ขาย วัตถุดิบ/
สินค้ า/บริ การ การยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริ ษั ทได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน แล้ วเห็ น ว่ า
นางจํ า นรรค์ ศิ ริตัน มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการตามที ได้ กํา หนดไว้
ตามกฎหมาย ข้ อบังคับและกฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท

สิงทีส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีได้ รับการเสนอชือให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ชือ

นายศุภศักดิh จิรเสวีนปุ ระพันธ์

อายุ

50 ปี

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่ งตัง'

กรรมการอิสระ

ตําแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริ หารความสียง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันทีได้ รับการแต่ งตัง' เป็ นกรรมการ

ครัง& ที 1: 15 มีนาคม 2556 ( 2 ปี )

ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- นิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอริ โซนา เสตท เทมเป อริ โซนา
- นิติ ศาสตร์ มหาบัณ ฑิ ต มหาวิท ยาลัยแคลิฟ อร์ เ นีย เวสท์ ทัน
ซานดิเอโก แคลิฟอร์ เนีย
- เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ ธอิสทัน บอสตัน
แมสซาซูเซตส์
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 10/2004

การดํารงตําแหน่ งอืนๆ

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หาร
ความเสียง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.
แม็คกรุ๊ป
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน บมจ. อาปิ โก ไฮเทค
- กรรมการ บจก. กรี นสปอต
- กรรมการ บจก. กะรัต ฟอเซท
- กรรมการ บจก.ซากาวะ เอ็กซ์เพรส ไทยคอนเทนเนอร์ ดิสทริ บิวชัน เซอร์ วิส
- กรรมการ บจก. ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. ไซม์ ดาร์ บี & มาสด้ า (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. ไซม์ ดาร์ บี & แวนเทจ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. ไซม์ ดาร์ บี & ออโต้ เซอร์ วิสเซส
- กรรมการ บจก. ไซม์-มรกต โฮลดิ &งส์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. โตเกียวมารี นเซ๊ าท์อีสต์ (อาคเนย์) บริ การ

สิงทีส่งมาด้ วย 4

-

กรรมการ บมจ. โตเกียวมารี นประกันชีวิต (ประเทศไทย)
กรรมการ บจก. ไทยคอม เน็ทเวิร์ค
กรรมการ บจก. เพอร์ ฟอร์ แมนซ์ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย)
กรรมการ บมจ. มรกต อินดัสตรี ส& ์
กรรมการ บจก. แรนฮิล ยูทิลติ ี &ส์ ไทย
กรรมการ บจก. ไวกิ &ง มอเตอร์ ส
กรรมการ บจก. เอส.พี.ซี. พรี เชียส เมททอล
กรรมการ บจก. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิ ศ

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอืนในปั จจุบัน
• บริ ษัทจดทะเบียนอืน

: 3 แห่ง

• บริ ษัทหรื อกิจการอืนทีไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

: 15 แห่ง

• กิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท

: ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556
• คณะกรรมการบริ ษัทฯ

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

: 6/6 ครัง& (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
ไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์สินซึงได้
กระทํ าโดยทุจ ริ ต และไม่มี ประวัติก ารทํา รายการที อาจเกิ ด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมา

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาแต่ งตัง' กรรมการอิสระ การมีสว่ นได้ เสียกับบริษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจ
มีความขัดแย้ งในช่วง 2 ปี ทีผ่านมาจนถึงปั จจุบนั
- ไม่เป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง
หรื อทีปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา
- ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีปรึกษา
กฎหมาย) ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ
- ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที มี น ัย สํา คัญ อัน อาจมี ผลทํ า ให้ ไม่
สามารถทําหน้ าทีได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื &อ/ขาย วัตถุดิบ/
สินค้ า/บริ การ การยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน แล้ ว เห็ น ว่ า
นายศุ ภ ศั ก ดิh จิ ร เสวี นุ ป ระพั น ธ์ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ นกรรมการ
ตามที ได้ กํ า หนดไว้ ตามกฎหมาย ข้ อ บัง คับ และกฎบัต รของ
คณะกรรมการบริ ษัท

