สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
กรรมการที่ครบวาระ และเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพือ่ แต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ
65
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2548
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 7
- Senior Executive Program Kellogg, – สถาบันศศินทร์
- The Management Development Program (Wharton School)
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 69
- Role of the Compensation Committee (RCC), Thai Institute of Directors (IOD)
- Role of the Chairman Program (RCP), Thai Institute of Directors (IOD)
- Financial Institutions Governance Program (FGP), Thai Institute of Directors (IOD)
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4), สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิส ระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการกากับ ดูแ ลกิจการที่ ดี /
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จากัด (มหาชน)
2557– ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภาสถาบันรัชภาคย์
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง /รองประธานกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน บริษัท คาราบาว
กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

หน้า 1 จาก 5

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากั ด
(มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

4 แห่ง
3 แห่ง
ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม
การประชุม
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประชุมสามัญประจาปี

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
ปี 2559
ปี 2560
5/5
7/8
5/5
7/7
3/3
2/2
4/4
4/4
1/1
1/1

2. นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร / กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ
58
คุณวุฒิทางการศึกษา
Bachelor of Technology (Hons.), Computing Studies, University of Bradford

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร คู่สมรสนางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จากัด
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด
2557 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
บริษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด
2545 – 2556
ผู้อานวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด

หน้า 2 จาก 5

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
ปี 2559
ปี 2560
5/5
7/8
4/4
3/4
1/1
-/1

การประชุม
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประชุมสามัญประจาปี

3. นายร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ / กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ
33
คุณวุฒิทางการศึกษา
- Bachelor of Marketing, University of Wollongong, NSW, Australia
Master of International Business, University of Queensland, QLD, Australia

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร
ลูกชายนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
2559
ผู้อานวยการ สานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2557 – 2558 ผู้อานวยการ บริษัท ซีเจ เอ็กเพรซ กรุ๊ป จากัด
2555 – 2556 ผู้อานวยการ บริษัท ตะวันแดง สิงคโปร์ จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม
การประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
ปี 2559
ปี 2560
7/8
1/1

หน้า 3 จาก 5

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
การสรรหาคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ตามกฏบัตรในการทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของกรรมการบริษทั และพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
แหล่งข้อมูล
บริษั ท ฯ ได้ เปิ ด โอกาสให้ ก รรมการ ฝ่ า ยบริห าร หรื อ ที่ ป รึก ษาของบริษั ท ฯ มี ส่ว นร่ว มในการเสนอชื่ อ กรรมการที่ มี
คุ ณ สมบั ติ เหมาะสม นอกจากนี้ บริษั ท ฯ ยั งเปิ ด โอกาสให้ ผู้ถื อ หุ้ น เสนอชื่อ บุ ค คลเพื่ อ เข้า เป็ น กรรมการบริษั ท ฯ ตั้ งแต่ วัน ที่ 9
พฤศจิกายน 2560 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสมสาหรับ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งในปี 2561 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อ
ขั้นตอนการเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ
บริษัทฯ เน้นความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ความหลากหลายด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน และเพศ โดยการพิ จารณาประสบการณ์ ของคณะกรรมการที่ ยังขาดอยู่ เพื่ อความเหมาะสมของโครงสร้า ง ขนาด และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ และให้เกิดประสิทธิ์ภาพในการทางานของคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการ
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการจะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง
2. บริษัทฯ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือก
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการ ให้กรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราว
ถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติ
การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่

หน้า 4 จาก 5

คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะร่ วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็น กรรมการอิสระ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การทางานและความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกันจากนั้นจะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรร มการทั้งหมด และต้องมี
จานวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของก.ล.ต. และเข้ม
กว่าข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจาหรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ น
กรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่ มีหรือเคยมี ความสัม พันธ์ทางธุรกิจกับ บริษั ทฯ บริษั ทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้ มี
อานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ง
ได้รับค่ าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อ ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุม ของ
บริษัท ฯ และไม่เ ป็น ผู้ถือ หุ้น ที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือ หุ้น ส่ว นของ ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจาหรือถือหุ้นเกิ นร้อยละหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
ฯ หรือบริษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
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