สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ชื่อ
อายุ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
ตําแหน่ งปั จจุบัน
จํานวนปี ที่กรรมการดํารงตําแหน่ ง

ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างกรรมการ/ผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
การดํารงตําแหน่ งอื่นในปั จจุบัน

ประสบการณ์

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจเกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ
เป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
56 ปี
กรรมการ, ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
2 ปี ( หากได้ รับการอนุมัติแต่งตัง้ ในครั ง้ นี ้ จะมี ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง
รวมทังสิ
้ ้น 5 ปี )
วาระที่ 1: 21 เมษายน 2559 ถึง 3 เมษายน 2561 ( 2 ปี )
วาระที่ 2: 3 เมษายน 2561 เป็ นต้ นไป ( 3 ปี )
ไม่มี
2,042,200 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.26)
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่ นที่ 3 สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน
- Role of Chairman Program (RCP) รุ่ นที่ 30/2013
- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 0/2000
- กรรมการ บจก. ท็อป ที 2015
- กรรมการ / เหรัญญิก มูลนิธิรากแก้ ว
- กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ที่ ป รึ ก ษ า สํ านั กงาน ค ณ ะ ก รรม การกํ ากั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- กรรมการผู้จดั การใหญ่ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
- กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปั จจุบัน
• บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
• บริ ษัทหรื อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560
• คณะกรรมการบริ ษัท

: ไม่มี
: 3 แห่ง
: 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึง่ ได้ กระทําโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติ
การทํ า รายการที่ อ าจเกิ ด ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ หรื อ มี ส ภาพเป็ นการแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ
กับบริ ษัท

หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนแล้ วว่า นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับ
ความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือ หุ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการที่
ผ่านมามีความโดดเด่น เป็ นที่ยอมรับ มีความชํานาญและประสบการณ์ รวมถึงเข้ าใจธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นประธานกรรมการของบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษั ทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้นสามารถเสนอชื่ อ บุ คคลเข้ ารั บการพิ จารณาแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการมายังบริ ษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 – 15 มกราคม 2561 ซึง่ ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อให้ ดาํ รงตํ
- าแหน่ งกรรมการบริษัท
ชื่อ
อายุ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
ตําแหน่ งปั จจุบัน
จํานวนปี ที่กรรมการดํารงตําแหน่ ง

ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างกรรมการ/ผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
การดํารงตําแหน่ งอื่นในปั จจุบัน

ประสบการณ์

นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนปุ ระพันธ์
53 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4 ปี 8 เดื อ น (หากได้ รั บการอนุมัติแ ต่ง ตัง้ ในครั ง้ นี ้ จะมี ร ะยะเวลาดํารง
ตําแหน่งรวมทังสิ
้ ้น 7 ปี 8 เดือน)
วาระที่ 1: 4 กรกฎาคม 2556 – 24 เมษายน 2558 ( 1 ปี 9 เดือน )
วาระที่ 2 : 24 เมษายน 2558 – ปั จจุบนั ( 2 ปี 11 เดือน )
วาระที่ 3 : 3 เมษายน 2561 เป็ นต้ นไป ( 3 ปี )
ไม่มี
ไม่มี
- ปริ ญญาโท สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยอริ โซนา เสตท เทมเป
- ปริ ญญาโท สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย เวสท์ทนั ซานดิเอโก
- ปริ ญ ญ าโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ธอิ ส ทั น บอสตั น
แมสซาซูเซตส์
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
- ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 10/2004
- กรรมการ บมจ. โตเกียวมารี นประกันชีวติ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บมจ. มรกต อินดัสตรี ส้ ์
- กรรมการ บจก. กรี นสปอต
- กรรมการ บจก. เพอร์ ฟอร์ แมนซ์ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิ ศ
- กรรมการ บจก. อนุรักษ์ วอเตอร์ ทรี ทเมนท์ ฟาซิลิตี ้ส์
- กรรมการ บจก. แรนฮิล วอเตอร์ เทคโนโลยี่ส์ (ไทย)
- กรรมการ บจก. ไซม์ ดาร์ บี ้ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. ไซม์ ดาร์ บี ้ ออโต้ เซอร์ วสิ เซส
- กรรมการ บจก. ซาวากะ เอ็กเพรส (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. ไวกิ ้ง มอเตอร์ ส
- กรรมการ บจก. ไซม์ ดาร์ บี ้ แวนเทจ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. ไซม์-มรกต โฮลดิ ้งส์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. โตเกียวมารี นเซ๊ าท์อีสต์ (อาคเนย์) บริ การ
- กรรมการ บจก. ไซม์ ดาร์ บี ้ มาสด้ า (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรี เชียส เมททอล
- กรรมการ บจก.แรนฮิล ยูทลิ ิตี ้ส์ ไทย

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจเกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ
เป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปั จจุบัน
• บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
• บริ ษัทหรื อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560
• คณะกรรมการบริ ษัท
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริ หารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

: ไม่มี
: 16 แห่ง
: 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
: 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
: 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
: 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึง่ ได้ กระทําโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติ
การทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ มีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริ ษัท

ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
แต่ งตัง้ กรรมการอิสระ

การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั
- ไม่ เ ป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ หารงาน พนั ก งาน ลู ก จ้ าง หรื อที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ
เงินเดือนประจํา
- ไม่ เป็ นผู้ให้ บ ริ การทางวิชาชี พ (เช่น ผู้ส อบบัญ ชี ที่ ปรึ กษากฎหมาย) ซึ่งได้ รับ ค่าบริ การเกินกว่า
2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนแล้ วว่า นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํ ากัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ
ได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการ
ที่ผ่านมามี ความโดดเด่น เป็ นที่ยอมรั บ มี ความชํานาญและประสบการณ์ รวมถึงเข้ าใจธุรกิจของ
บริ ษัทเป็ นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมี ผลทําให้ ไม่ส ามารถทําหน้ าที่
ได้ อย่างเป็ นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการอิสระของบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษัท ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้นสามารถเสนอชื่ อ บุคคลเข้ ารั บการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการมายัง บริ ษั ท ในระหว่า งวัน ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2560 – 15 มกราคม 2561 ซึ่งปรากฏว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ชื่อ
อายุ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
ตําแหน่ งปั จจุบัน
จํานวนปี ที่กรรมการดํารงตําแหน่ ง

ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างกรรมการ/ผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
การดํารงตําแหน่ งอื่นในปั จจุบัน

ประสบการณ์

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจเกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ
เป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี
65 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2 ปี 3 เดื อ น (หากได้ รั บการอนุมัติแ ต่ง ตัง้ ในครั ง้ นี ้ จะมี ร ะยะเวลาดํารง
ตําแหน่งรวมทังสิ
้ ้น 5 ปี 3 เดือน)
วาระที่ 1: 1 มกราคม 2559 (2 ปี 3 เดือน )
วาระที่ 2: 3 เมษายน 2561 (3 ปี )
ไม่มี
ไม่มี
- ปริ ญญาโท สาขาการบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 122/2009
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ SCC/2004
- ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย
- กรรมการ บจก. ซิงเกอร์ แคปปิ ตอล (ประเทศไทย)
- ที่ปรึกษาสํานักผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ การเงินและการลงทุน
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
- กรรมการผู้จดั การ บจก. เอสซีจี แอคเค้ าน์ติ ้ง เซอร์ วสิ เซส
- ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปั จจุบัน
• บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
• บริ ษัทหรื อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2560
• คณะกรรมการบริ ษัท
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

: 2 แห่ง
: 1 แห่ง
: 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
: 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
: 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
แต่ งตัง้ กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา

ไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึง่ ได้ กระทําโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติ
การทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ มีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริ ษัท
การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั
- ไม่ เป็ นกรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน พนั ก งาน ลู ก จ้ าง หรื อ ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ
เงินเดือนประจํา
- ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญ ชี ที่ปรึ กษากฎหมาย) ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า
2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แล้ วว่า นายลักษณะน้ อย พึ่งรัศมี มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วย
บริ ษั ทมหาชนจํ ากัด และไม่มี ลักษณะที่ แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ จะได้ รับความไว้ วางใจให้
บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง
มีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมามีความโดดเด่น เป็ นที่
ยอมรั บ มี ความชํานาญและประสบการณ์ รวมถึงเข้ าใจธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ จึงเห็นสมควรเลือกตัง้
เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษั ทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้นสามารถเสนอชื่ อ บุ คคลเข้ ารั บการพิ จารณาแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการมายั งบริ ษั ท ในระหว่า งวัน ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2560 – 15 มกราคม 2561 ซึ่ง ปรากฏว่ า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัท

