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เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ขอมูลของกรรมการที่เสนอใหแตงตั้งกลับเขาเปนกรรมการตอไปทั้ง 5 ทาน มีดังนี้
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล

:

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการ

อายุ

:

55 ป

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษทั

:

8 ป 4 เดือน

การศึกษา

:

Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
DCP Refresher Course (DCP-Re)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทํางาน
ก.ย. 2550 - ปจจุบัน

:

ก.ค. 2550 - ปจจุบัน
พ.ค. 2550 - ปจจุบัน
ม.ค. 2549 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2540 - 2547

กรรมการ
บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากัด
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการผูชวยผูอํานวยการใหญ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการรองผูจัดการ
บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
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ขอพิพาททางกฎหมาย

:

ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

:

ไมมีการถือหุน

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

:

มีจํานวน 3 บริษัท ไดแก
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)

• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :

มีจํานวน 3 บริษัท ไดแก
กรรมการ
บริษัท อีสเทิรน ซีบอรด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากัด
กรรมการและกรรมการรองผูจัดการ
บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการผูชวยผูอํานวยการใหญ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ :
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

ไมมีการดํารงตําแหนง

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

:

บริ ษั ท ได พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนแลวเห็นวา นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร มีคุณสมบัติครบถวนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และมีความรูความสามารถ
ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะ
ชวยพัฒนาบริษัทได จึงสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท

การเขารวมประชุมป 2552

:

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร

หนา 25

6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
6 ครัง้ จาก 6 ครัง้
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ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล

:

นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการ

อายุ

:

63 ป

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท

:

2 ป 3 เดือน

การศึกษา

:

ปริญญาตรี California State University, San Diego, U.S.A.
International Marketing Institute, Tuft University, U.S.A.
Program for Management Development,
Harvard Business School, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทํางาน
ม.ค. 2552 - ปจจุบัน

:
กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท พรรณธิอร จํากัด
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
รองผูจัดการใหญอาวุโส
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ
บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย จํากัด (มหาชน)

ม.ค. 2551 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2550
2550
2535 - 2549
ขอพิพาททางกฎหมาย

:

ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

:

ไมมีการถือหุน
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การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
มีจํานวน 1 บริษัท
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
มีจํานวน 1 บริษัท
กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท พรรณธิอร จํากัด
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ :
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

ไมมีการดํารงตําแหนง

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

:

บริ ษั ท ได พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนแลวเห็นวา นายประเสริฐ เมฆวัฒนา มีคุณสมบัติครบถวนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมีความรูความสามารถ
ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะ
ชวยพัฒนาบริษัทได จึงสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท

การเขารวมประชุมป 2552

:

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร

หนา 27

6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
6 ครัง้ จาก 6 ครัง้

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล

:

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการ

อายุ

:

34 ป

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท

:

8 ป 4 เดือน

การศึกษา

:

ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทํางาน
2551 - ปจจุบัน

:

2547 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
ปจจุบัน

กรรมการผูอํานวยการใหญ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท เบียรชาง จํากัด
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ถังไมโอคไทย จํากัด
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทศภาค จํากัด
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ปจจุบัน

ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยโมลาส จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ธนสินธิ จํากัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท นทีชัย จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร (2008) จํากัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท ยูไนเต็ด ไวนเนอรี่ แอนดดิสทิลเลอรี่ จํากัด
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท หลักชัยคาสุรา จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท อาหารเสริม จํากัด

หนา 29
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ปจจุบัน

กรรมการ
International Beverage Holdings Limited
กรรมการ
InterBev (Singapore) Limited
กรรมการ
InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
กรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด
กรรมการ
บริษัท จุฬา ยูไนเต็ด จํากัด
รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด
กรรมการ
บริษทั โออิชิ ราเมน จํากัด
กรรมการ
บริษัท พิเศษกิจ จํากัด
กรรมการ
บริษัท อเดลฟอส จํากัด
กรรมการ
บริษัท ปฐมภักดี จํากัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด
กรรมการ
บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด
กรรมการ
บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด
กรรมการ
บริษัท เอ็ม.เอ็ม.แคปปตอล จํากัด

หนา 30
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ปจจุบัน

กรรมการ
Blairmhor Limited
กรรมการ
Blairmhor Distillers Limited
กรรมการ
Inver House Distillers Limited
กรรมการ
International Beverage Holdings (UK) Limited
รองประธานกรรมการ
International Beverage Holdings (China) Limited
กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการใหญ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

2546 - 2550
ขอพิพาททางกฎหมาย

:

ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

:

ไมมีการถือหุน

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
มีจํานวน 3 บริษัท ไดแก
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :

มีจํานวน 42 บริษัท ไดแก
กรรมการผูอํานวยการใหญ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด
กรรมการ
บริษัท เบียรชาง จํากัด
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากัด
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ประธานกรรมการ
บริษัท ถังไมโอคไทย จํากัด
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทศภาค จํากัด
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยโมลาส จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ธนสินธิ จํากัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท นทีชัย จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร (2008) จํากัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท ยูไนเต็ด ไวนเนอรี่ แอนดดสิ ทิลเลอรี่ จํากัด
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท หลักชัยคาสุรา จํากัด
ประธานกรรมการ
บริษัท อาหารเสริม จํากัด
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กรรมการ
International Beverage Holdings Limited
กรรมการ
InterBev (Singapore) Limited
กรรมการ
InterBev Malaysia Sdn. Bhd.
กรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด
กรรมการ
บริษัท จุฬา ยูไนเต็ด จํากัด
กรรมการ
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จํากัด
กรรมการ
บริษัท โออิชิ ราเมน จํากัด
กรรมการ
บริษัท พิเศษกิจ จํากัด
กรรมการ
บริษัท อเดลฟอส จํากัด
กรรมการ
บริษัท ปฐมภักดี จํากัด
กรรมการ
บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด
กรรมการ
บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด
กรรมการ
บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด
กรรมการ
บริษัท เอ็ม.เอ็ม.แคปปตอล จํากัด
กรรมการ
Blairmhor Limited
กรรมการ
Blairmhor Distillers Limited
กรรมการ
Inver House Distillers Limited
กรรมการ
International Beverage Holdings (UK) Limited
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รองประธานกรรมการ
International Beverage Holdings (China) Limited
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ :
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

ไมมีการดํารงตําแหนง

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

:

บริ ษั ท ได พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนแลวเห็นวา นายฐาปน สิริวัฒนภักดี มีคุณสมบัติครบถวนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมีความรูความสามารถ
ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะ
ชวยพัฒนาบริษัทได จึงสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท

การเขารวมประชุมป 2552

:

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร
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ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล

:

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการ

อายุ

:

33 ป

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท

:

3 ป

การศึกษา

:

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Director Diploma Examination
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทออสเตรเลีย
Role of the Chairman Program (RCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทํางาน
ม.ค. 2551 - ปจจุบัน
ม.ค. 2551 - ปจจุบัน
พ.ค. 2551 - ปจจุบัน
เม.ย. 2550 - ปจจุบัน
เม.ย. 2550 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน

:
กรรมการผูจัดการใหญและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด
กรรมการ
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จํากัด
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
หนา 35

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4

ส.ค. 2550 - ธ.ค. 2550

กรรมการรองผูจัดการใหญ - การเงิน
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการรองผูจัดการใหญ - พัฒนาธุรกิจ
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
รองผูจัดการใหญ - พัฒนาธุรกิจ
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ผูชวยผูอํานวยการ
ธนาคารเพื่อการลงทุน UBS AG ประเทศฮองกง
ที่ปรึกษาทางดานการเงิน
ธนาคารเพื่อการลงทุน มอรแกน สแตนลีย ดีน วีทเทอร ประเทศไทย

เม.ย. 2550 - ส.ค. 2550
มี.ค. 2550 - เม.ย. 2550
ต.ค. 2549 - ธ.ค. 2549
ม.ค. 2547 - ส.ค. 2548
ขอพิพาททางกฎหมาย

:

ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

:

ไมมีการถือหุน

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
มีจํานวน 1 บริษัท
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :

มีจํานวน 3 บริษัท ไดแก
กรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด
กรรมการ
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จํากัด
กรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ :
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

ไมมีการดํารงตําแหนง

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

:

บริ ษั ท ได พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนแลวเห็นวา นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล มีคุณสมบัติครบถวนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมีความรูความสามารถ
ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะ
ชวยพัฒนาบริษัทได จึงสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท

การเขารวมประชุมป 2552

:

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร
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ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล

:

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ

:

51 ป

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษทั

:

8 ป 4 เดือน

การศึกษา

:

LLM, University of Pennsylvania, U.S.A.
ปริญญาตรี นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประสบการณการทํางาน
2552 - ปจจุบัน

:

Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด
กรรมการ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด
กรรมการ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร จํากัด
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

2552 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
ขอพิพาททางกฎหมาย

:

ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

:

ไมมีการถือหุน

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
มีจํานวน 3 บริษัท ไดแก
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :

• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ :
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
:

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
มีจํานวน 3 บริษัท ไดแก
กรรมการ
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด
กรรมการ
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด
กรรมการ
บริษทั เนชั่นแนล เพาเวอร จํากัด
ไมมีการดํารงตําแหนง

บริ ษั ท ได พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนแลวเห็นวา นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ มีคุณสมบัติครบถวน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 และมี ค วามรู
ความสามารถประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท
สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทได จึงสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
การเขารวมประชุมป 2552
:
เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ
ในชวง 2 ปที่ผานมา
1. ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือบริษัทยอย
2. ไมมี ความสัมพันธกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน ชวง 2 ปที่ผานมา
 ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
 เปน ผูบริการทางวิชาชีพ ที่ปรึกษากฎหมาย
 ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ โดยเปนหุนสวนในบริษัท
วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพะนอ จํากัด ซึ่งเปนผูใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท โดยในป 2552 บริษัท
วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพะนอ จํากัด ไดรับคาตอบแทนการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เปน
จํานวนเงิน 2,545,243.89 บาท
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีขอกําหนดเทียบเทากับนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ หรือกลุมของผูถือหุนรายใหญ และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนหรือไมเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจาง / ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
/ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้ง
คูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะ
ที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนใหญ กรรมการซึ่งไมใช
กรรมการอิสระหรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี
ของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย เวนแต จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวแลวไมนอยกวา 2 ป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของ
กับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระได
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