สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
ชื่อ
อายุ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
ตาแหน่ งปั จจุบัน
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ

ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างกรรมการ/ผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
การดารงตาแหน่ งอื่นในปั จจุบัน

ประสบการณ์

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจเกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ
เป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นางสาวสุณี เสรี ภาณุ
52 ปี
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร /กรรมการผู้จดั การใหญ่
วาระที่ 1: 15 มีนาคม 2556 ( 1 ปี 1 เดือน )
วาระที่ 2: 24 เมษายน 2557( 2 ปี 11 เดือน )
วาระที่ 3: 21 เมษายน 2560 ( 3 ปี )
( หากได้ รับการอนุมตั ิแต่งตังในครั
้
ง้ นี ้ จะมีระยะเวลาดารงตาแหน่ง
รวมทังสิ
้ ้น 7 ปี )
น้ องสาวของนายวิรัช เสรี ภาณุ
361,761,100 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 45.22)
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลั ก สู ต รผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง (หลัก สู ต ร วตท.) รุ่ น ที่ 15/2555
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Director Accreditation Program (DAP)รุ่นที่ 98/2012
- Director Certification Program (DCP)รุ่นที่ 172/2013
- 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
- กรรมการ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชัน่
- กรรมการ บจก. แม็คจีเนียส
- กรรมการ บจก. ท๊ อป ที 2015
- ประธาน มูลนิธิแม็คกรุ๊ป เพื่อสังคมไทย
- กรรมการ บจก. มิลเลเนี่ยม (1975)
- กรรมการ บจก. เอสเอส ชาลเล้ นจ์
- กรรมการ บจก. นายายอาม เรี ยลเอสเตท
- กรรมการ บจก. อมตะ แอพพาเรล
- ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปั จจุบัน
 บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
 บริ ษัทหรื อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559
 คณะกรรมการบริ ษัท
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา

: ไม่มี
: 10 แห่ง
: 6/6 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

ไม่มีประวัติการกระทาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้
กระทาโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ วว่า นางสาวสุณี เสรี ภาณุ มีคุณสมบัติครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบตั ิงาน
ในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็ นที่ยอมรับ มีความชานาญและประสบการณ์
รวมถึงเข้ าใจธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ น
กรรมการมายังบริ ษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 – 15 มกราคม 2560 ซึง่ ปรากฏว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงต
- าแหน่ งกรรมการบริษัท
ชื่อ
อายุ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
ตาแหน่ งปั จจุบัน
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ

ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างกรรมการ/ผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
การดารงตาแหน่ งอื่นในปั จจุบัน

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์ รัตน์
53 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
วาระที่ 1: 11 พฤศจิกายน 2558 ( 1 ปี 5 เดือน)
วาระที่ 2 : 21 เมษายน 2560 ( 3 ปี )
( หากได้ รับการอนุมตั ิแต่งตังในครั
้
ง้ นี ้ จะมีระยะเวลาดารงตาแหน่ง
รวมทังสิ
้ ้น 4 ปี 5 เดือน )
ไม่มี
10,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.001)
- ปริ ญญาโท สาขา Management Information System
มหาวิทยาลัยเวสท์เวอร์ จิเนีย สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- IMD Leadership Development Program by
Thailand Listed Company Assoc. 2015
- Certified Berkeley Institution Executive Coaching (BEIC) 2014
- หลักสูตร Enhancing the Competitiveness of Thai
Companies by IMD Switzerland powered by TLCA Thailand
Listed Company Association (LDP1)
- LSP1 – Leadership Successor Program for State Enterprises
powered by Ministry of Finance
- CMA14 (Capital Market Academy) from SET
- EDP6 Executive Development Program, Chairman of Alumni
6 sponsored by TLCA
- Executive Committee of Thai Listed Company Associations
- BRAIN1 Business Revolution and Innovation Network by FTI
Federal Trade Industries
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2004
- กรรมการ บจก. ดีแทค ไตรเน็ต
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่
- กรรมการผู้จดั การ
บจก. ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ประสบการณ์
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจเกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ
เป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ผู้จดั การประจาประเทศไทย กลุม่ อุปกรณ์โทรศัพท์เคลือ่ นที่
บจก. โมโตโรล่า (ประเทศไทย)
- ไม่มี

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปั จจุบัน
 บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
: 1 แห่ง
 บริ ษัทหรื อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
: 2 แห่ง
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559
 คณะกรรมการบริ ษัท
: 6/6 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
: 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีประวัติการกระทาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้
กระทาโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อ มีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริ ษัท
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ การมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั
- ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง
หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
- ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ
- ไม่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ท างธุ รกิ จ ที่ มี นัย ส าคัญ อัน อาจมี ผ ลท าให้ ไม่
สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ วว่า นางชนัญ ญารั ก ษ์ เพ็ ช ร์ รัต น์ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วน และไม่ มี ลัก ษณะ
ต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ รวมถึ งมี ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการ
ปฏิ บัติ งานในฐานะกรรมการที่ ผ่ านมามี ความโดดเด่ น เป็ นที่ ยอมรั บ มี ความช านาญและ
ประสบการณ์ รวมถึ งเข้ าใจธุ รกิ จ ของบริ ษั ท เป็ นอย่ างดี ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ รกิ จ ที่ มี
นัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ น
กรรมการอิสระของบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ น
กรรมการมายังบริ ษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 – 15 มกราคม 2560 ซึง่ ปรากฏว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
ชื่อ
อายุ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
ตาแหน่ งปั จจุบัน

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ

ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างกรรมการ/ผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

การดารงตาแหน่ งอื่นในปั จจุบนั

นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
66 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
วาระที่ 1: 15 มีนาคม 2556 ( 2 ปี 1 เดือน )
วาระที่ 2: 23 เมษายน 2558 ( 1 ปี 11 เดือน )
วาระที่ 3 : 21 เมษายน 2560 ( 3 ปี )
( หากได้ รับการอนุมตั ิแต่งตังในครั
้
ง้ นี ้ จะมีระยะเวลาดารงตาแหน่ง
รวมทังสิ
้ ้น 7 ปี )
ไม่มี
ไม่มี
- ปริ ญญาโท สาขาการจัดการงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่นที่ 16 ปี
2546 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5/2552 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
สถาบันวิทยาการการค้ า
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 21/2008
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 17/2012
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก.เฟอร์ รั่ม
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)
- 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

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ประสบการณ์

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจเกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ
เป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-

ประธานกรรมการอานวยการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
หัวหน้ าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
กรรมการวิชาชีพ ด้ านการบัญชีภาษี อากร สภาวิชาชีพบัญชี
ไม่มี

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปั จจุบัน
 บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
: 3 แห่ง
 บริ ษัทหรื อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
: 4 แห่ง
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2559
 คณะกรรมการบริ ษัท
: 6/6 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
 คณะกรรมการตรวจสอบ
: 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
: 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีประวัติการกระทาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้
กระทาโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อ มีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริ ษัท
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ การมีสว่ นได้ เสียกับบริษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั
- ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง
หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
- ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ
- ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ รกิ จ ที่ มี นัย ส าคัญ อัน อาจมี ผ ลท าให้ ไม่
สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา
คณะกรรมการบริ ษั ทได้ พิ จารณาตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทนแล้ วว่า นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ
ได้ รั บ ความไว้ วางใจให้ บริ หารจั ดการกิ จการที่ มี ม หาชนเป็ นผู้ถื อหุ้น ตามกฎหมายว่ าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบตั ิงานใน
ฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็ นที่ยอมรับ มีความชานาญและประสบการณ์ รวมถึง
เข้ าใจธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่
สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการอิสระของบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ น
กรรมการมายังบริ ษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 – 15 มกราคม 2560 ซึง่ ปรากฏว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัท

