สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่ งตามวาระ

1. ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
1. นายช่ วงชัย นะวงศ์

ประเภทกรรมการที เ่ สนอเลื อกตัง้ : กรรมการ
อายุ
56 ปี
สัญชาติ
ไทย
ความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นตั ว ระหว่ า งกรรมการ/ -ไม่มีผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัทฯ
100,000 หุ้น
คุ ณ วุ ฒิทางการศึ ก ษาสู ง สุ ด / ประวั ติการ - ปริ ญญาโท Business Administration
อบรม
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
- ประกาศนียบัตร DAP รุ่ นที่ 23/2004
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่ นที่ 2/2015
วันที่เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
19 มิถนุ ายน 2552 (8 ปี 6 เดือน) หากได้ รับเลือกเข้ าดารง
ตาแหน่งอีกครั ง้ จะดารงตาแหน่งจนครบวาระนี ้ รวมเป็ น
เวลา 11 ปี 6 เดือน
ตาแหน่ งปั จจุบันในบริษัทฯ
- กรรมการ (มี อ านาจลงนาม) ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หาร และกรรมการผู้อานวยการ
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
- กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล , พนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
- กรรมการ (มีอานาจลงนาม) บจ.หลักทรัพย์ ที่ปรึ กษา
การลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
- บริ ษัทจดทะเบียน 1 บริ ษัท
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- บริ ษัททัว่ ไป 2 บริ ษัท
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ ผู้บริ หาร -ไม่มีในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลั ง และ/ - กรรมการ บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
หรื อตาแหน่ งที่สาคัญ
- กรรมการผู้อานวยการ บจ.หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า
การเข้ าประชุมปี 2560
- คณะกรรมการบริ ษัทฯ 12/12
2. พลตารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

ประเภทกรรมการที เ่ สนอเลื อกตัง้ : กรรมการอิ สระ
อายุ
55 ปี
สัญชาติ
ไทย
ความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นตั ว ระหว่ า งกรรมการ/ -ไม่มีผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัทฯ
3,655,614 หุ้น
คุณวุ ฒิทางการศึกษาสู งสุ ด / ประวั ติการ - ปริ ญญาโท - บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต University of
อบรม
San Francisco, USA
- ปริ ญญาโท - รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
- ประกาศนียบัตร DAP รุ่ นที่ 11/2004
- ประกาศนียบัตร ACP รุ่ นที่ 7/2005
- ประกาศนียบัตร FND รุ่ นที่ 19/2005
- ประกาศนียบัตร AACP รุ่ นที่ 21/2015
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่ นที่ 3/2015
วันที่เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
17 ธันวาคม 2549 (11 ปี 14 วัน) หากได้ รับเลือกเข้ าดารง
ตาแหน่งอีกครั ง้ จะดารงตาแหน่ง จนครบวาระนี ้ รวมเป็ น
เวลา 14 ปี 14 วัน
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กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ผู้ช่วยผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ
กรรมการอิ ส ระ บจ. หลั ก ทรั พ ย์ เอสบี ไ อ ไทย
ออนไลน์ (ลาออกเมื่อ 18 มกราคม 2561เและมีผล
บังคับตังแต่
้ วนั ที่19 มกราคม 2561 )
- กรรมการ บจ.กรุ งเทพธนาคม
- กรรมการ บจ.ไทยโค โพลีอตุ สาหกรรมพลาสติค
- กรรมการ บมจ.การบินกรุ งเทพ
จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
- บริ ษัทจดทะเบียน 2 บริ ษัท
- บริ ษัททัว่ ไป
2 บริ ษัท
- หน่วยงานราชการ 2 แห่ง
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ ผู้บริ หาร -ไม่มีในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลั ง และ/ - ผู้ช่วยผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ
หรื อตาแหน่ งที่สาคัญ
- ผู้บญ
ั ชาการสานักงานกาลังพล
- ผู้บญ
ั ชาการ สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
- รองจเรต ารวจ ส านั ก งานจเรต ารวจ ส านั ก งาน
ตารวจแห่งชาติ
- รองผู้ บั ญ ชาการ ส านั ก งานก าลัง พล ส านั ก งาน
ตารวจแห่งชาติ
- รองผู้บญ
ั ชาการ สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง
- กรรมการอิส ระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย
- ผู้บงั คับการ กองบังคับการตารวจตรวจคนเข้ าเมือง 2
การเข้ าประชุมปี 2560
- คณะกรรมการบริ ษัทฯ 12/12
- คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
ตาแหน่ งปั จจุบันในบริษัทฯ
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น

-
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3. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

ประเภทกรรมการที เ่ สนอเลื อกตัง้ : กรรมการอิ สระ
อายุ
55 ปี
สัญชาติ
ไทย
ความสั ม พั น ธ์ ส่ วนตั ว ระหว่ าง -ไม่ม-ี
กรรมการ/ ผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัทฯ
-ไม่ม-ี
คุ ณ วุ ฒิ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า สู ง สุ ด / - ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัตกิ ารอบรม
การอบรมหลั ก สู ตรกรรมการจาก - ประกาศนียบัตร DCP รุ่ นที่ 105/2008
IOD
- ประกาศนียบัตร ACP รุ่ นที่ 28/2009
- ประกาศนียบัตร SFE รุ่ นที่ 13/2011
- ประกาศนียบัตร HRP รุ่ นที่ 4/2013
- ประกาศนียบัตร CGI รุ่ นที่ 5/2015
วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
18 มีนาคม 2551 (9 ปี 9 เดือน) หากได้ รับเลือกเข้ าดารงตาแหน่ง
อีกครัง้ จะดารงตาแหน่งจนครบวาระนี ้ รวมเป็ นเวลา 12 ปี 9 เดือน
ตาแหน่ งปั จจุบันในบริษัทฯ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
- กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- กรรมการบริ หาร สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จ านวนบริ ษั ท ที่ ด ารงต าแหน่ ง - บริ ษัทจดทะเบียน 1 บริ ษัท
กรรมการ
- บริ ษัททัว่ ไป
- บริ ษัท
- หน่วยงานราชการ 2 แห่ง
การดารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการ/ -ไม่ม-ี
ผู้ บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัทฯ
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ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/ หรื อตาแหน่ งที่สาคัญ
-

การเข้ าประชุมปี 2560

-

กรรมการบริ หาร สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจ.หลักทรั พย์ สิน
เอเชีย
กรรมการ ธนาคารออมสิน
กรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้า
กรรมการ บจ. ทรี นิตี ้พลัส
คณะกรรมการบริ ษัทฯ 12/12
คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12

2. ลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ น
กรรมการอิสระ
พลตารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ

ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุ้นในบริษัทฯ
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
เป็ นญาติสนิ ทของกรรมการรายอื่น/ ผู้ บริ หาร/ ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอานาจควบคุม/ หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอชื่ อ ให้ เป็ นกรรมการ/ ผู้ บริ ห ารหรื อ ผู้ มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ/ บริษัทย่ อย
การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนี ก้ ับบริ ษัทฯ/
บริ ษั ท ย่ อย/ บริ ษั ทร่ วมหรื อนิ ติบุ คคลที่อ าจมี ความ
ขัดแย้ งในปั จจุบันหรื อในช่ วง 1 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ ห ารงาน พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
- เป็ นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ (เช่ น ผู้ ส อบบัญ ชี หรื อ ที่
ปรึกษาทางกฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้
ไม่ส ามารถท าหน้ าที่ ไ ด้ อย่ า งเป็ นอิ ส ระ เช่ น ซัพ พลาย
เออร์ ลูกค้ า เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ หรื อผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องทาง
ธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ เป็ นต้ น
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3,655,614
0.63
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

รายชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ น
กรรมการอิสระ
นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุ้นในบริษัทฯ
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
เป็ นญาติสนิ ทของกรรมการรายอื่น/ ผู้ บริ หาร/ ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอานาจควบคุม/ หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอชื่ อ ให้ เป็ นกรรมการ/ ผู้ บริ ห ารหรื อ ผู้ มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ/ บริษัทย่ อย
การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนี ก้ ับบริ ษัทฯ/
บริ ษั ท ย่ อย/ บริ ษั ทร่ วมหรื อนิ ติบุ คคลที่อ าจมี ความ
ขัดแย้ งในปั จจุบันหรื อในช่ วง 1 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ ห ารงาน พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
- เป็ นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ (เช่ น ผู้ ส อบบัญ ชี หรื อ ที่
ปรึกษาทางกฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้
ไม่ส ามารถท าหน้ าที่ ไ ด้ อย่ า งเป็ นอิ ส ระ เช่ น ซัพ พลาย
เออร์ ลูกค้ า เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ หรื อผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องทาง
ธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ เป็ นต้ น

ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

3. คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
3.1 ถือหุ้นไม่เกิ นร้ อยละ 5 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัท ฯ บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
3.2 เป็ นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานในบริ ษัท ฯ บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
3.3 เป็ นกรรมการที่ ไม่เป็ นลูก จ้ าง พนัก งาน หรื อที่ ปรึ กษาที่ ไ ด้ รั บเงิ นเดือนประจ าจากบริ ษัท ฯ
บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ เช่น ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
(Chief Executive Officer) ของบริ ษัทฯ ไม่สามารถเป็ นกรรมการตรวจสอบได้ เนื่องจากประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริ หาร เป็ นต้ น
3.4 เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมทังในด้
้ านการเงินและ
การบริ หารงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
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3.5 เป็ นกรรมการที่ ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะข้ างต้ นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี
ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบ เว้ นแต่คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ ว
เห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียนันจะไม่
้
มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่
เป็ นอิสระ
3.6 เป็ นกรรมการที่ ไม่ใช่เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิ ทของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัทฯ
3.7 เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรั กษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษัท ฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ฯ
3.8 สามารถปฏิ บัติห น้ าที่ แสดงความเห็ น หรื อรายงานผลการปฏิ บัติงานตามหน้ าที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ โดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ
บริ ษัทฯ รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
3.9 มีผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง หมายรวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์หรื อเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ฯ จนทาให้ ไม่สามารถทา
หน้ าที่ได้ อย่างอิสระหรื อคล่องตัว เช่น ซัพพลายเออร์ ลูกค้ า เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ หรื อผู้ที่มีความเกี่ย วข้ องทางธุรกิจ
อย่างมีนยั สาคัญ เป็ นต้ น
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