สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ขอมูลของกรรมการที่เสนอใหแตงตั้งกลับเขาเปนกรรมการตอไปทั้ง 5 ทาน มีดังนี้
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล

:

นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการ

อายุ

:

64 ป

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษทั

:

8 ป 8 เดือน

การศึกษา

:

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอรค สหรัฐอเมริกา
Advance Management Program Harvard Business School, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

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

ประสบการณการทํางาน
ม.ค. 2551 - ปจจุบัน

:
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท วัฒนพัฒนเทรดดิ้ง จํากัด
กรรมการบริหาร
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการผูจัดการ
บริษัท คาสากลซิเมนตไทย จํากัด

ส.ค. 2545 - ธ.ค. 2550
มิ.ย. 2545 - ก. ค. 2545
ธ.ค. 2544 - มิ.ย. 2545
พ.ค. 2544 - พ.ย. 2544
2534 - 2544
ขอพิพาททางกฎหมาย

:

ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

:

ไมมี
หนา 24

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
:
ไมมี
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :

มีจํานวน 2 บริษัท ไดแก
กรรมการ
บริษัท เบอรลี่ ไดนาพลาส จํากัด
บริษัท บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ :
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

ไมมี

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

:

บริ ษั ท ได พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนแลวเห็นวา นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ มีคุณสมบัติครบถวน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ.2535 และมี ค วามรู
ความสามารถประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท
สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทได จึงสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท

การเขารวมประชุมป 2553

:

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

หนา 25

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล

:

นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการ

อายุ

:

61 ป

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท

:

9 ป 4 เดือน

การศึกษา

:

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรและการเงิน
มหาวิทยาลัยนิวยอรค สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทํางาน
2544 - ปจจุบัน

:
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด
กรรมการ
บริษัท ทีซีซี แลนด จํากัด
กรรมการ
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการ
บริษัท เครืออาคเนย จํากัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด

มิ.ย. 2544 - ปจจุบัน

2546 - ปจจุบัน

ขอพิพาททางกฎหมาย

:

ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

:

ไมมี

หนา 26

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
มีจํานวน 1 บริษัท
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :

มีจํานวน 6 บริษัท ไดแก
- ประธานกรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด
รองประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด
บริษัท อาคเนยประกันภัย (2000) จํากัด
กรรมการ
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท ทีซีซี แลนด จํากัด
บริษัท เครืออาคเนย จํากัด

• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ :
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

ไมมี

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

:

บริ ษั ท ได พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนแลวเห็นวา นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท มีคุณสมบัติครบถวน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 และมี ค วามรู
ความสามารถประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท
สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทได จึงสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท

การเขารวมประชุมป 2553

:

เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
เขาประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

หนา 27

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล

:

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการ

อายุ

:

34 ป

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท

:

7 ป 5 เดือน

การศึกษา

:

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Finance for Non-Finance Directors (FND)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทํางาน
ม.ค. 2551 - ปจจุบัน

:

เม.ย. 2550 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2548 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
พ.ย. 2546 - ปจจุบัน
ส.ค. 2550 - ธ.ค. 2550

กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จํากัด
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท สิริวนา จํากัด
กรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด
กรรมการ
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการรองผูจัดการใหญ
หนา 28

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการใหญ
บริษัท ทีซีซี แคปปตอล แลนด จํากัด
กรรมการ
บริษัท ทีซีซี แลนด จํากัด
กรรมการ
บริษัท เครืออาคเนย จํากัด
กรรมการ
บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด
กรรมการ
บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด
กรรมการ
บริษัท อาคเนยแคปปตอล จํากัด
กรรมการผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

พ.ค. 2548 - ธ.ค. 2552
ธ.ค. 2548 - ต.ค. 2551
2547 - 2552
2547 - 2550
2547 - 2550
2547 - 2550
ต.ค. 2546 - มี.ค. 2549
ขอพิพาททางกฎหมาย

:

ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
:
ไมมี
การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
มีจํานวน 2 บริษัท
กรรมการและกรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :
มีจํานวน 15 บริษัท
กรรมการ
บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส จํากัด
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด
บริษัท บีเจซี มารเก็ตติ้ง จํากัด
บริษัท บีเจซี เฮลทแคร จํากัด
บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล แอนด เทรดดิ้ง จํากัด
บริษัท บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร โลจิสติกส จํากัด
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร สเปเชียลตี้ส จํากัด
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด
หนา 29

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4

บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จํากัด
บริษัท สิริวนา จํากัด
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จํากัด
• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ :
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

ไมมี

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

:

บริ ษั ท ได พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนแลวเห็นวา นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล มีคุณสมบัติครบถวน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ. 2535 และมี ค วามรู
ความสามารถประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท
สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทได จึงสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท

การเขารวมประชุมป 2553

:

เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

หนา 30

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล

:

นายสถาพร กวิตานนท

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

:

70 ป

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท

:

9 ป 4 เดือน

การศึกษา

:

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร Vanderbilt University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทํางาน
2552 - ปจจุบัน

:

2551 - ปจจุบัน
2550 - ปจจุบัน

2549 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน

2547 - ปจจุบัน
ธ.ค. 2544 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ
บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกํ า หนด
คาตอบแทนและสรรหา
บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ เบอรฮัด (ประเทศมาเลเซีย)
ประธานกรรมการ
บริษัท อินโดรามา ปโตรเคม จํากัด
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน
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บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
บริษัท กันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

2544 - ปจจุบัน
2542 - ปจจุบัน
ขอพิพาททางกฎหมาย

:

ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

:

ไมมี

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน :
มีจํานวน 4 บริษัท ไดแก
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษทั อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :

มีจํานวน 2 บริษัท ไดแก
ประธานกรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด
กรรมการอิสระ
บริษัท ทศภาค จํากัด

• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ :
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

ไมมี

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

:

บริ ษั ท ได พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนแลวเห็นวา นายสถาพร กวิตานนท มีคุณสมบัติครบถวนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมีความรูความสามารถ
ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะ
ชวยพัฒนาบริษัทได จึงสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการบริษทั

เขารวมประชุมป 2553

:

เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
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ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม
ในชวง 2 ปที่ผานมา

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ

1. ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือบริษัทยอย
2. ไมมี ความสัมพันธกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน ชวง 2 ปที่ผานมา
 ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
 ไมเปน ผูบริการทางวิชาชีพ
 ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ
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ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล

:

นางสาวพจนีย ธนวรานิช

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ

:

64 ป

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษทั

:

1 ป 8 เดือน

การศึกษา

:

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA)
Syracuse University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประสบการณการทํางาน
2553 - ปจจุบัน

:

มิ.ย. 2552 - ปจจุบัน
ปจจุบัน

Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Role of the Chairman Program (RCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Role of the Compensation Committee (RCC)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit Committee Program (ACP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
กรรมการอิสระ
บริษทั เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
ขาราชการบํานาญ
กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
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กระทรวงพาณิชย
กรรมการและเหรัญญิก
มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการสงเสริม
และพัฒนาองคการมหาชน และองคกรรูปแบบอื่นในกํากับของ
ราชการฝายบริหารที่มิใชสวนราชการ
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ(กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน)
รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย
(ไมใชตําแหนงทางการเมือง)
ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติฝายเศรษฐกิจ
อธิบดีกรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย
ธุรกิจประกันภัย

2549 - 2551

2544 - 2549

ขอพิพาททางกฎหมาย

:

ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

:

ไมมี

การดํารงตําแหนง กรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น
• กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

:

มีจํานวน 4 บริษัท ไดแก
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและสรรหา
บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน)
• กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน :

มีจํานวน 1 บริษัท ไดแก
กรรมการ
บริษัท บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

• กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความ :
ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท

ไมมี

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

:

การเขารวมประชุมป 2553

:

บริ ษั ท ได พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนแลวเห็นวา นางสาวพจนีย ธนวรานิช มีคุณสมบัติครบถวนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมีความรูความสามารถ
ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะ
ชวยพัฒนาบริษัทได จึงสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม
ในชวง 2 ปที่ผานมา

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือ

1. ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือผูถอื หุนรายใหญของบริษัท หรือบริษัทยอย
2. ไมมี ความสัมพันธกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน ชวง 2 ปที่ผานมา
 ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
 ไมเปน ผูบริการทางวิชาชีพ
 ไมมี ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
บริษัทไดกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไวเทียบเทากับคุณสมบัติที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
กํา กับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 4/2552 เรื่ อ ง การขออนุญ าตและการอนุ ญ าตให เ สนอขายหุ น ที่ อ อกใหม ฉบั บ ที่ 2) กล า วคื อ
“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูท่เี กี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว
ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปน
ผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
เผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
ความสัมพันธทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา
อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือ
ใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต
ยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคา
ของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอป จากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
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ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ ผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
เผูทีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา
หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทาํ ใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ 1 ถึง 9 แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดีย วกัน ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรือ ผู มี อํา นาจควบคุ มของบริษั ท โดยมี การตัด สิน ใจในรูป แบบขององคคณะ (collective
decision) ได
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการ
ให บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เกิ น มู ล ค า ที่ กํ า หนดตามข อ 4 หรื อ ข อ 6 ให บ ริ ษั ท ได รั บ การผ อ นผั น ข อ ห า มการมี ห รื อ เคยมี
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาว ก็ตอเมื่อบริษัทไดจัดใหมีความเห็นคณะกรรมการ
บริษัทที่แสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แลววา การแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่
และการใหความเห็นที่เปนอิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนีในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการอิสระดวย
ก. ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ที่ ทํ า ให บุ ค คลดั ง กล า วมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
ข. เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผูขออนุญาตในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
เพื่อประโยชนตามขอ 5 และ ขอ 6 คําวา “หุนสวน” หมายความวา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก สํานักงานสอบบัญชี หรือ
ผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี)
ในนามของนิติบุคคลนั้น
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