สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ชื่อ

นายวิรัช เสรี ภาณุ

อายุ

53 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้

กรรมการ

ตําแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน/
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่กลุม่ งานปฏิบตั ิการผลิต

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ

วาระที่ 1: 15 มีนาคม 2556 ( 1 ปี 1 เดือน )
วาระที่ 2: 24 เมษายน 2557 ( 2 ปี )

ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างกรรมการ/ผู้บริหาร

พี่ชายของนางสาวสุณี เสรี ภาณุ

การถือหุ้นในบริษัท

14,800,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 1.85)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ห ลั ก สู ต ร Director Certification Program (DCP) รุ่ น ที่
155/2012
- กรรมการ/ กรรมการบริ ห าร/ กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่ า ตอบแทน/ กรรมการเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น / รอง
กรรมการผู้จดั การใหญ่กลุม่ งานปฏิบตั ิการผลิต บมจ. แม็คกรุ๊ป
- กรรมการ บจก. พี.เค.การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ปอร์ ต)
- กรรมการ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ ง
- กรรมการ บจก. วินเนอร์ แมน
- กรรมการ บจก. ว้ าว มี
- กรรมการ บจก. ลุค บาลานซ์
- กรรมการบจก. แม็คจีเนียส

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
การดํารงตําแหน่ งอื่นๆ

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปั จจุบัน
• บริ ษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

• บริ ษัทหรื อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

: 6 แห่ง

• กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท

: ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558
• คณะกรรมการบริ ษัทฯ

: 7/7 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึ่งได้
กระทํ าโดยทุจริ ต และไม่ มี ป ระวัติ ก ารทํ า รายการที่ อ าจเกิ ด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา

หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา

คณ ะกรรม การบ ริ ษั ท ได้ พิ จารณ าต าม ค วาม เห็ น ชอบ ของ
คณ ะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณ าค่ า ตอบแทน แล้ วเห็ น ว่ า
นายวิรัช เสรี ภาณุ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการตามที่ได้ กําหนดไว้ ตาม
กฎหมาย ข้ อบังคับและกฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อให้ ดาํ รงตํ
- าแหน่ งกรรมการบริษัท
ชื่อ

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

อายุ

50 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้

กรรมการ

ตําแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการ/ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ

วาระที่ 1: 24 เมษายน 2557 ( 2 ปี )

ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- Master of Business Administration, University of
Pennsylvania, USA
- Master of Science, Operation Research, University of
Michigan, USA
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ า สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
- ห ลั ก สู ต ร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น ที่
9/2004
- ห ลั ก สู ต ร Director Certification Program (DCP) รุ่ น ที่
212/2015
- กรรมการ/ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บมจ.
แม็คกรุ๊ป
- กรรมการผู้จดั การ บจก. ไพรเวท อิควิตี ้ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์
- กรรมการ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่
- กรรมการอิ ส ระ/ กรรมการบริ ห าร/ กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี
- กรรมการ บจก. อัลตัส แอดไวซอรี่

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

การดํารงตําแหน่ งอื่นๆ

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปั จจุบัน
• บริ ษัทจดทะเบียนอื่น

: 3 แห่ง

• บริ ษัทหรื อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

: 2 แห่ง

• กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท

: ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2558
• คณะกรรมการบริ ษัทฯ

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

: 7/7 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
ไม่มีประวัตกิ ารกระทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึง่ ได้
กระทําโดยทุจริ ต และไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา

หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา

คณ ะกรรม การบ ริ ษั ท ได้ พิ จารณ าต าม ค วาม เห็ น ชอบ ของ
คณ ะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณ าค่ า ตอบแทน แล้ วเห็ น ว่ า
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการตามที่ได้ กําหนด
ไว้ ตามกฎหมาย ข้ อบังคับและกฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ชื่อ

พลเอกวิชิต ยาทิพย์

อายุ

69 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้

กรรมการอิสระ

ตําแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการอิสระ

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ

วาระที่ 1: 14 พฤศจิกายน 2557 ( 1 ปี 5 เดือน )

ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

-

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
การดํารงตําแหน่ งอื่นๆ

รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 60
โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า รุ่นที่ 20
โรงเรี ยนเตรี ยมทหารรุ่นที่ 9
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่ นที่ 9
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 1
หลัก สูต รผู้ บริ ห ารระดับ สูง (หลัก สูต ร วตท.) รุ่ น ที่ 7/2551
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย สําหรับ
ผู้บริ หารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้ า รุ่นที่ 12
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ สถาบัน
วิทยาการการค้ า มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย กระทรวงพาณิชย์
รุ่นที่ 3

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่
105/2008
- กรรมการอิสระ บมจ. แม็คกรุ๊ป
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. การบินกรุงเทพ
- ประธานกรรมการ บมจ. นิปปอนแพค (ประเทศไทย)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. วนชัยกรุ๊ป
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรี ซิกตี ้ไฟว์
- กรรมการอิสระ บมจ.ล็อกเล่ย์
- ประธานที่ปรึกษากลุม่ บจก. ทิปโก้

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

- กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ มหาวิ ท ยาลั ย
นครพนม
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
- กรรมการ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปั จจุบัน
• บริ ษัทจดทะเบียนอื่น

: 5 แห่ง

• บริ ษัทหรื อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

: 4 แห่ง

• กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท

: ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556
• คณะกรรมการบริ ษัทฯ

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

: 6/7 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 86)
ไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึ่งได้
กระทํ าโดยทุจริ ต และไม่ มี ป ระวัติ ก ารทํ า รายการที่ อ าจเกิ ด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ การมีสว่ นได้ เสียกับบริษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจ
มีความขัดแย้ งในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั
- ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง
หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
- ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย) ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ
- ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุรกิ จที่ มี น ัย สํา คัญ อัน อาจมี ผลทํ าให้ ไม่
สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ/ขาย วัตถุดิบ/
สินค้ า/บริ การ การยืม/ให้ ก้ ยู ืมเงิน)
หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณ าตามความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน แล้ ว เห็ น ว่ า
พลเอกวิ ชิ ต ยาทิ พ ย์ มี คุณ สมบัติ เป็ นกรรมการ ตามที่ ได้
กําหนดไว้ ตามกฎหมาย ข้ อบังคับและกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริ ษัท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการเข้ าใหม่ ของบริษัท
ชื่อ

นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

อายุ

55 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้

กรรมการ

ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างกรรมการ/ผู้บริหาร

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2000

การดํารงตําแหน่ งอื่นๆ

- กรรมการ และ เหรัญญิก มูลนิธิรากแก้ ว
- ที่ปรึกษา สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะทํางานในโครงการประชารัฐ
- กรรมการ บจก.ท๊ อป ที 2015

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปั จจุบัน
• บริ ษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

• บริ ษัทหรื อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

: 4 แห่ง

• กิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท

: ไม่มี

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ ซึ่งได้
กระทํ าโดยทุจริ ต และไม่ มี ป ระวัติ ก ารทํ า รายการที่ อ าจเกิ ด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา

หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา

คณ ะกรรม การบ ริ ษั ท ได้ พิ จารณ าต าม ค วาม เห็ น ชอบ ของ
คณ ะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณ าค่ า ตอบแทน แล้ วเห็ น ว่ า
นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการตามที่ได้ กําหนด
ไว้ ตามกฎหมาย ข้ อบังคับและกฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท

