สิ่ งที่ส่งมาด้วย ลาดับ 5

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่ อ – สกุล
อายุ
ตาแหน่ งปัจจุบัน
สั ญชาติ
การศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
วันที่เข้ าเป็ นกรรมการของบริษทั
การถือหุ้นในบริษทั (ของตน/คู่
สมรส/บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
การดารงตาแหน่ งในบริษทั จด
ทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน)

ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ชุนหจินดา
56 ปี
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริ ษทั
ไทย
ปริ ญญาเอก
Ph.D. (Finance)
Florida International University
ปริ ญญาโท
 M.S. (Finance) Florida International University
 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี
บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 36/2002
โดย สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 4/2005
โดย สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสู ตรพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านตลาดทุน รุ่ นที่ 11/2011
โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Role of Nomination and Compensation Committee (NCC) รุ่ นที่ 12/2011
โดย สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
Role of the Chairman Program (RCP)
โดย สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 27/2012
1 ปี
1 เมษายน 2561
-ไม่มี1 แห่ง
ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2 แห่ง
ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั บางกอก โพสต์ จากัด(มหาชน)
บริ ษทั พรี เมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั คอปเปอร์ไวร์ด จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่
เกีย่ วข้ อง/แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษทั
การดารงตาแหน่ งในบริษทั ที่อาจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ประสบการณ์ การทางานในองค์ กร
อื่น ๆ (ย้ อนหลัง 5 ปี )

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561

-ไม่มี-ไม่มี2561-ปัจจุบนั กรรมการ
2560-ปัจจุบนั กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน(กนส.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2558–ปัจจุบนั สมาชิกภาคี ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา
2558-ปัจจุบนั กรรมการ สภามหาวิทยาผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2557-ปัจจุบนั กรรมการ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2557-ปัจจุบนั กรรมการ คณะอนุกรรมการจัดทาบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการ
ดาเนินงาน รัฐวิสาหกิจ (สาขาขนส่ ง) กระทรวงการคลัง
2554-2561 กรรมการ คณะอนุวฒ
ุ ยาจารย์ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
2558-2560 กรรมการอิสระ/
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด
กรรมการตรวจสอบ
(มหาชน)
2557-2560 ประธานกรรมการ
บริ ษทั ผลธัญญะ จากัด (มหาชน)
2557-2560 กรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
2551-2560 ประธานกรรมการ
บริ ษทั ออสสิ ริส ฟิ วเจอร์ส จากัด
2558-2559 กรรมการ
คณะอนุกรรมการด้านโทรคมนาคม
คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2557-2559 กรรมการ
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นวางระบบ
สภาวิชาชีพบัญชี
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
11/16 ครั้ง
(*เข้ารับตาแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561)
- การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2561 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม

ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึ งได้กระทาโดยทุจริ ต

คุณสมบัตอิ ื่น ๆ

ไม่เคยเป็ นพนักงานหรื อหุ น้ ส่ วนของบริ ษทั สอบบัญชีภายนอก ที่บริ ษทั ฯใช้บริ การอยู่
ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา

การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่อย/บริษัทร่ วมหรื อนิติบุคคลในปัจจุบัน หรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ลักษณะความสั มพันธ์
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
(เช่น การซื้ อ/ขายวัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การให้ยืมเงินหรื อการกูย้ ืมเงิน)
4. เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
5. เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อ ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ

คุณสมบัติ
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่ อ – สกุล
อายุ
ตาแหน่ งปัจจุบนั
สัญชาติ
ประวัตกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

นายวัชริ นทร์ ดวงดารา
60 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ไทย
ปริ ญญาโท
 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต(EX-MBA 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 เนติบณ
ั ฑิตไทย (นบท. รุ่ น 37) เนติบณ
ั ฑิตยสภา
ปริ ญญาตรี
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต (นบ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 12/2004
โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 74/2006
โดย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
The Supervisory Grid Seminar
โดย บริ ษทั กริ ดบิสซิเนสโซลูชนั่ ส์ จากัด
Managerial School – Cross Functional Managers 2009
SCB Litigation Academy
โดย ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
1 ปี
1 เมษายน 2561

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
วันทีเ่ ข้ าเป็ นกรรมการของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตร
ไม่มี
ทีย่ งั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
2 แห่ง
การดารงตาแหน่ งในบริษัท
ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ซูไก จากัด (มหาชน)
จดทะเบียนอื่น
ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เพิ่มสิ นสตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
ไม่มี
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
การดารงตาแหน่ งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้ อง/
ไม่มี
แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
การดารงตาแหน่ งในบริษัททีอ่ าจทาให้ เกิด
ไม่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2556-2558 ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส(SVP)
งานคดีพิเศษและประสานงานคดี
ประสบการณ์ การทางานในองค์กร
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
อื่น ๆ (ย้ อนหลัง 5 ปี )
2554-2556 ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส(SVP)
สายงานกฎหมาย
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
คุณสมบัตอิ ื่น ๆ

- การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 11/16 ครั้ง
(*เข้ารับตาแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/13 ครั้ง
(*เข้ารับตาแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561)
- การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 1/1 ครั้ง
ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้กระทาโดยทุจริ ต
ไม่เคยเป็ นพนักงานหรื อหุน้ ส่วนของบริ ษทั สอบบัญชีภายนอก ที่บริ ษทั ฯใช้บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี
ที่ผา่ นมา

การมีส่วนได้ เสี ยกับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่อย/บริษัทร่ วมหรื อนิติบุคคลในปัจจุบัน หรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ลักษณะความสั มพันธ์
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจา
2. เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
(เช่น การซื้ อ/ขายวัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การให้ยืมเงินหรื อการกูย้ ืมเงิน)
4. เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
5. เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อ ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ

คุณสมบัติ
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ชื่ อ – สกุล
อายุ
ตาแหน่ งปัจจุบนั
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
จานวนปี ทีเ่ ป็ นผู้บริหาร
วันทีเ่ ข้ าเป็ นพนักงานของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่
ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)
การดารงตาแหน่ งในกิจการทีเ่ กีย่ วข้ อง/
แข่ งขัน/เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

การดารงตาแหน่ งในบริษัททีอ่ าจทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ประสบการณ์ การทางานในองค์กร
อื่น ๆ (ย้ อนหลัง 5 ปี )
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561

นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล
57 ปี
กรรมการบริ ษทั / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ไทย
- Diploma
มหาวิทยาลัย Fang Chia Taiwan
Director Certification Program 263/2018
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
1 ปี
26 กุมภาพันธ์ 2561
19.05%
ไม่มี
2 แห่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
10 แห่ง
2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั
2561 – ปั จจุบนั

บริ ษทั อัลติเมทไรซ์ จากัด
หจก.โรงสี ไฟตาคลีกิจไพศาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จากัด
บริ ษทั สาเพ็ง 2 พลาซ่า จากัด
บริ ษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์) จากัด
บริ ษทั เจ.เอส.พี.พร็ อพเพอร์ต้ ี แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั บ้านพุทธชาติ 2015 จากัด
บริ ษทั บ้านพุทธรักษา 2015 จากัด
บริ ษทั บ้านรื่ นรมย์ 2015 จากัด
บริ ษทั เจ.เอส.พี. แอสพลัส จากัด
บริ ษทั เจ.เอส.พี. จงเทียน จากัด
บริ ษทั เจเอสพี โอเชี่ยน จากัด

ไม่มี
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั อัลติเมทไรซ์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
หจก.โรงสี ไฟตาคลีกิจไพศาล
- การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
13/16 ครั้ง
*(เข้ารับตาแหน่งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
- การประชุมคณะกรรมการบริ หาร 15/22 ครั้ง

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
คุณสมบัตอิ ื่น ๆ

*(เข้ารับตาแหน่งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/6 ครั้ง
*(เข้ารับตาแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561)
- การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี ประจาปี 2561 1/1 ครั้ง
ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้กระทาโดยทุจริ ต
ไม่เคยเป็ นพนักงานหรื อหุน้ ส่วนของบริ ษทั สอบบัญชีภายนอก ที่บริ ษทั ฯใช้บริ การอยูใ่ นช่วง
2 ปี ที่ผา่ นมา

