ข้ อมูลของกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่ งเข้ าใหม่
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้

:
:

ตาแหน่งปัจจุบนั

:

อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

การถือหุ้นในบริ ษัท
วันที่ได้ รับการแต่งตัง้

:
:

พลตารวจเอกสมชาย วาณิชเสนี
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
76 ปี
ไทย
ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรี ยนนายร้ อยตารวจ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2548
ไม่มี
1 สิงหาคม 2556

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการ

:

2556 – ปั จจุบนั (5 ปี 5 เดือน, 4 วาระ)

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการอิสระ

:

2556 – ปั จจุบนั (5 ปี 5 เดือน, 4 วาระ)

เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผู้บริ หารหรื อ :
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย
ตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
:

ไม่เป็ น

ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริ ษัทจดทะเบียน

:

2 แห่ง
กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. นวนคร
กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริ มทรัพย์และอุตสาหกรรม
3 แห่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
กรรมการ
บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/
ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษัท
ประสบการณ์

:

ไม่มี

:

2553- ปั จจุบนั
2549- ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 48 จาก 82

2548-ปั จจุบนั
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี บญ
ั ชีที่ผา่ นมา:

กรรมการอิสระและ
บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
ประธานกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
7/7
ครัง้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
8/8
ครัง้
การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ 1/1
ครัง้

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 49 จาก 82

ข้ อมูลของกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่ งเข้ าใหม่
ชื่อ-นามสกุล

:

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
ตาแหน่งปัจจุบนั

:
:

อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

:
:
:

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
55 ปี
ไทย
ปริ ญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินยิ ม)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2546

:
:
:

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2548
950,000 หุ้น (0.03%)
1 สิงหาคม 2556
2556 – ปั จจุบนั (5 ปี 5 เดือน, 4 วาระ)

การถือหุ้นในบริ ษัท
วันที่ได้ รับการแต่งตัง้
จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการ

เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผู้บริ หารหรื อ :
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย

ไม่เป็ น

ตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น

:

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเอ็นเอส โบรกเกอร์
รองกรรมการผู้จดั การด้ านบัญชีและการเงิน บริ ษัท นวนคร จากัด (มหาชน)

ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริ ษัทจดทะเบียน

:

3 แห่ง
รองกรรมการผู้จดั การด้ านบัญชีและการเงิน
อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษ

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/
ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษัท

:

ไม่มี

บจ. ผลิตไฟฟ้านวนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 50 จาก 82

ประสบการณ์

:

2558-ปั จจุบนั
2543-ปั จจุบนั
2535-ปั จจุบนั

การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี
บัญชีที่ผา่ นมา

:

รองกรรมการผู้จดั การด้ านบัญชีและการเงิน
บจ. ผลิตไฟฟ้านวนคร
อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

6/7
7/8
2/2
1/1

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 51 จาก 82

ข้ อมูลของกรรมการซึ่งครบกาหนดตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเพื่อดารงตาแหน่ งเข้ าใหม่
ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
ตาแหน่งปัจจุบนั
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:
:
:
:
:
:
:

การถือหุ้นในบริ ษัท
วันที่ได้ รับการแต่งตัง้
จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการ

:
:
:

นายปริ นทร์ โลจนะโกสินทร์
กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
36 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเดอโปล ประเทศสหรัฐอเมริ กา
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ( IOD)
1,004,068,100 หุ้น (28.45%)
1 สิงหาคม 2556
2556 – ปั จจุบนั ( 5 ปี 5 เดือน, 4 วาระ)

เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผู้บริ หารหรื อ :
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย

ไม่เป็ น

ตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น

:

ไม่มี

ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริ ษัทจดทะเบียน

:

22 แห่ง
กรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมและ
กรรมการ
บจ. แพลน บี อินเวสเม้ นท์ โฮลดิ ้ง
กรรมการ
บจ. เอ๊ าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้ นท์
กรรมการ
บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเม้ นท์
กรรมการ
บจ. แพลน บี โฮลดิ ้ง

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/
ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษัท

:

ไม่มี

ประสบการณ์

:

2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. เวอริ ซายน์
บจ. แอด คูซีน
บจ. มาสเตอร์ สแตนดาร์ ด ดิสเพลย์
บจ. แพลน บี อินเวสเม้ นท์ โฮลดิ ้ง
บจ. เอ๊ าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้ นท์
บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเม้ นท์
บจ. แพลน บี โฮลดิ ้ง
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 52 จาก 82

2550 – 2556
2550 – 2553
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี
บัญชีที่ผา่ นมา

:

กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

บจ. พรี เมี่ยม แมนเนจเม้ นท์
บจ. พรพิน ทรานสปอร์ ต

7/7

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 53 จาก 82

นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการซึ่งได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระข้ างต้ น เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนซึ่งจะสามารถ
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทได้ ตามข้ อกาหนดของบริ ษัทในส่วนของนิยามกรรมการอิสระซึง่ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.
ถื อ หุ้ นไม่ เ กิ น ร้ อยละหนึ่ ง ของจ านวนหุ้ นที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั ง้ หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขอ
อนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท
3.
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4.
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เ ป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้
มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
ทังนี
้ ้ “ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ” ให้ มีความหมายเช่นเดียวกับที่กาหนดในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
28/2551
5.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขอ
อนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
6.
ไม่ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ ให้ บริ การทางวิ ช าชี พ ใด ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การให้ บริ ก ารเป็ นที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อ ที่ ป รึ ก ษาทาง
การเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
7.
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นหุ้นส่วนผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8.
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นที่มีนยั ใน
ห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ
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9.

หนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท

หมายเหตุ: บริษัทได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทเท่ ากันกับข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม)

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 หน้ า 55 จาก 82

