สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

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

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
53 ปี
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร /
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร /กรรมการผู้จดั การใหญ่
5 ปี 3 เดือน (หากได้ รับการอนุมัติแต่งตังในครั
้
ง้ นี ้ จะมี ระยะเวลาดารง
ตาแหน่งรวมทังสิ
้ ้น 8 ปี 3 เดือน )
วาระที่ 1: 4 ก.ค.56 – 24 เม.ย.57 (9 เดือน)
วาระที่ 2: 24 เม.ย.57 – 21 เม.ย.60 (3 ปี )
วาระที่ 3: 21 เม.ย.60 – 30 ต.ค.61 (1 ปี 6 เดือน)
น้ องสาวของนายวิรัช เสรี ภาณุ
366,202,020 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 45.78)
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่ นที่ 15/2555 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 98/2012
- Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 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
- กรรมการ บจก. อโรมาธิค แอคทีฟ
- ประธาน มูลนิธิแม็คกรุ๊ ป 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
: ไม่มี
• บริ ษัทหรื อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
: 12 แห่ง
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561 (1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561)
• คณะกรรมการบริ ษัท
: 3/3 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีประวัติการกระทาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรั พย์สินซึ่งได้ กระทาโดยทุจริ ต และไม่มี
ประวัติการทารายการที่อ าจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ มี สภาพเป็ นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริ ษัท
หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนแล้ วว่า นางสาวสุณี เสรี ภ าณุ มี คุณ สมบัติครบถ้ วน และไม่มีลักษณะต้ อ งห้ ามตาม
กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับ
ความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลัก ทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการที่
ผ่านมามีความโดดเด่น เป็ นที่ยอมรั บ มี ความชานาญและประสบการณ์ รวมถึงเข้ าใจธุรกิจของ
บริ ษัทเป็ นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษั ทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเสนอชื่ อบุคคลเข้ ารั บการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการมายังบริ ษัท ในระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
ชื่อ

นายวิรัช เสรี ภาณุ

อายุ

55 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้

กรรมการ

ตาแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน/ ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านการผลิต

จานวนปี ที่กรรมการดารงตาแหน่ ง

5 ปี 3 เดือน (หากได้ รับการอนุมัติแต่งตังในครั
้
ง้ นี ้ จะมี ระยะเวลาดารง
ตาแหน่งรวมทังสิ
้ ้น 8 ปี 3 เดือน)
วาระที่ 1: 4 ก.ค.56 – 24 เม.ย.57 (9 เดือน)
วาระที่ 2: 24 เม.ย.57 – 21 เม.ย.59 (2 ปี )
วาระที่ 3: 21 เม.ย.59 – 30 ต.ค.61 (2 ปี 6 เดือน)

ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างกรรมการ/ผู้บริหาร

พี่ชายของนางสาวสุณี เสรี ภาณุ

การถือหุ้นในบริษัท

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

คุณวุฒทิ างการศึกษา

-

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
การดารงตาแหน่ งอื่นในปั จจุบัน

ประสบการณ์

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจเกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ
เป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปั จจุบัน

ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 155/2012
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. แม็คจีเนียส
กรรมการ บจก. อโรมาธิค แอคทีฟ
กรรมการ บจก. พี.เค.แอสเซท พลัส
กรรมการ บจก. อมตะ แอพพาเรล
ไม่มี

• บริ ษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

• บริ ษัทหรื อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

: 7 แห่ง

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561 (1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561)
• คณะกรรมการบริ ษัท
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

: 3/3 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
: 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา

ไม่มีประวัติการกระทาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรั พย์สินซึ่งได้ กระทาโดยทุจริ ต และไม่มี
ประวัติการทารายการที่อ าจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ มี สภาพเป็ นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนแล้ วว่า นางสาวสุณี เสรี ภ าณุ มี คุณ สมบัติครบถ้ วน และไม่มีลักษณะต้ อ งห้ ามตาม
กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ จะได้ รับ
ความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการที่
ผ่านมามีความโดดเด่น เป็ นที่ยอมรั บ มี ความชานาญและประสบการณ์ รวมถึงเข้ าใจธุรกิจของ
บริ ษัทเป็ นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษั ทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเสนอชื่ อบุคคลเข้ ารั บการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการมายังบริ ษัท ในระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัท

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อให้ ดารงต
- าแหน่ งกรรมการบริษัท
ชื่อ

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

อายุ

52 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้

กรรมการ

ตาแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการ/ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

จานวนปี ที่กรรมการดารงตาปหน่ ง

4 ปี 6 เดือน (หากได้ รับการอนุมัติแต่งตังในครั
้
ง้ นี ้ จะมีระยะเวลาดารง
ตาแหน่งรวมทังสิ
้ ้น 7 ปี 6 เดือน)
วาระที่ 1: 24 เม.ย.57 - 21 เม.ย.59 (2 ปี )
วาระที่ 2: 21 เม.ย.59 – 30 ต.ค.61 (2 ปี 6 เดือน)

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 ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 9/2004
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 212/2015
- กรรมการผู้จดั การ บจก. ไพรเวท อิควิตี ้ (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. อัลตัส แอดไวซอรี่
- กรรมการ บจก. ซิลค์สแปน
- กรรมการ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่
- กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี
- กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์
- กรรมการ บมจ. สายการบินนกแอร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
การดารงตาแหน่ งอื่นในปั จจุบัน

ประสบการณ์

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจเกิด
- ไม่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ
เป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นในปั จจุบัน
• บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
• บริ ษัทหรื อกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561 (1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561)
• คณะกรรมการบริ ษัทฯ

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

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา

ไม่มีประวัติการกระทาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรั พย์สินซึ่งได้ กระทาโดยทุจริ ต และไม่มี
ประวัติการทารายการที่อ าจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ มี สภาพเป็ นการแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนแล้ วว่า นางสาวสุณี เสรี ภ าณุ มี คุณ สมบัติครบถ้ วน และไม่มีลักษณะต้ อ งห้ ามตาม
กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มี ลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับ
ความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการที่
ผ่านมามีความโดดเด่น เป็ นที่ยอมรั บ มี ความชานาญและประสบการณ์ รวมถึงเข้ าใจธุรกิจของ
บริ ษัทเป็ นอย่างดี จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษั ทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเสนอชื่ อบุคคลเข้ ารั บการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการมายังบริ ษัท ในระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัท

