สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
กรรมการที่ครบวาระ และเสนอชื่อต่ อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อแต่ งตัง้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ / ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 64 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
34.37 (รวมบริ ษัท เสถียรธรรมโฮลดิ ้ง จากัด และ
Northend Invesment Co.,Ltd.)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริ หาร ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2557-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป
จากัด (มหาชน)
2561 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริ ษัท ตะวันแดง โลจีสติ๊ก จากัด บริ ษัท ทีดี ตะวันแดง
จากัด บริ ษัท เอ็กซ์เพรสเมด จากัด
2557-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด
2555-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด
2556-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2545-ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่น
บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท

ไม่มี
11 บริ ษัท
ไม่มี

ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม
การประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
ประชุมสามัญประจาปี

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทังหมด
้
ปี 2560
ปี 2561
8/8
4/5
2/2
2/3
1/1
1/1

หน้ า 1 จาก 5

2. นายยืนยง โอภากุล / กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
อายุ 64 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์ , มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรี ไทยนิยม, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
14.21
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริ หาร คูส่ มรสนางลินจง โอภากุล
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2557-ปั จจุบนั
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด
2557-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด
2556-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2545-ปั จจุบนั
กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส บริ ษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่น
บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท

ไม่มี
2 บริ ษัท
ไม่มี

ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม
การประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
ประชุมสามัญประจาปี

จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทังหมด
้
ปี 2560
ปี 2561
8/8
4/5
1/1
1/1

หน้ า 2 จาก 5

3. นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์ เจริญ / กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกาหนดค่ าตอบแทน กรรมการบริหาร
อายุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี ศึกษาศาสตร์ , มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริ ญญาโท พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors (IOD)
- Financial Statements for Directors (FSD) , Thai Institute of Directors (IOD)
- Risk Management Committee Program (RMP) , Thai Institute of Directors (IOD)
- Transformative HR System สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์
- Capital Market Academy หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCot) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ. 2558)
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
22.82
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริ หาร พี่สาวนางวงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ
ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2557-ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการบริ ห าร รองประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2560 – ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษัท ตะวันแดง เอฟ แอนด์ บี จากัด
2558 – ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษัท โรงเบียรตะวันแดง 1999 จากัด
2557 – ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ บริ ษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จากัด
2556 – ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2556 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท คาราบาวตะวันแดง จากัด
2555 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่น
บริ ษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัท
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุม
การประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ประชุมสามัญประจาปี

ไม่มี
6 บริ ษัท
ไม่มี
จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทังหมด
้
ปี 2560
ปี 2561
8/8
5/5
2/2
3/3

4/4

4/4

1/1

1/1

หน้ า 3 จาก 5

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการ
การสรรหาคณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน มีหน้ าที่ตามกฏบัตรในการทาหน้ าทีใ่ ห้ คาแนะนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัท และพิจารณาเบื ้องต้ นถึงคุณสมบัติของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษัท
แหล่ งข้ อมูล
บริ ษั ท ฯ ได้ เปิ ด โอกาสให้ ก รรมการ ฝ่ ายบริ ห าร หรื อ ที่ ป รึ ก ษาของบริ ษั ท ฯ มี ส่ว นร่ ว มในการเสนอชื่ อ กรรมการที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 22 ตุลาคม
2561 – 21 มกราคม 2562 ก่อนจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสาหรับเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ ซึง่ ในปี 2562 นี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อ
ขัน้ ตอนการเลือกผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
บริ ษัทฯ เน้ นความหลากหลายของโครงสร้ างคณะกรรมการ ความหลากหลายด้ านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้ าน และเพศ โดยการพิ จารณาประสบการณ์ ของคณะกรรมการที่ ยังขาดอยู่ เพื่ อความเหมาะสมของโครงสร้ าง ขนาด และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ และให้ เกิดประสิทธิ์ภาพในการทางานของคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่ งตัง้ กรรมการ
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงตามวาระ การแต่งตังกรรมการจะผ่
้
านการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการ
้
ให้ ถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ คะแนนเสียง
2. บริ ษัทฯ ให้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยให้ ผ้ ถู ื อหุ้นลงคะแนนเสียงทัง้ หมดที่ตนมีอยู่เลือก
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทีละคน
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการ ให้ กรรมการ
พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตามกฏหมาย เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราว
ถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่งตนแทน ทังนี
้ ้มติ
การแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่

หน้ า 4 จาก 5

คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะร่ วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการอิสระ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน รวมถึงประกาศข้ อบังคับและ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ ยวข้ อง นอกจากนี ค้ ณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาคัดเลื อกกรรมการอิสระจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์ การทางานและความเหมาะสมด้ านอื่น ๆ ประกอบกันจากนันจะน
้
าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่ง ตัง้
เป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไป บริ ษัทฯ มีนโยบายการแต่งตังกรรมการอิ
้
สระอย่างน้ อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
และต้ องมี
จานวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ซึง่ เท่ากับข้ อกาหนดขันต
้ ่าของก.ล.ต. และเข้ ม
กว่าข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี ้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงานลูกจ้ างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจาหรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้ นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
กรรมการผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(ง) ไม่ มีหรื อเคยมี ความสัม พันธ์ ทางธุรกิจกับ บริ ษั ทฯ บริ ษั ทใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษัท ร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมข อง
บริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า สองปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงินซึ่ง
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อ ปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ มี อานาจควบคุม ของ
บริ ษัท ฯ และไม่เ ป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่มี นัย ผู้ มี อานาจควบคุม หรื อ หุ้น ส่ว นของ ผู้ ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ น้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงานลูกจ้ างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจาหรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท
ฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
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