สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
ข้ อมูลบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดตามวาระ
1. ประวัตบิ ุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ
1.1 รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
อายุ 65 ปี
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (DPA) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
- ปริ ญญาเอก สาขาบริ หารการจัดการ (DBA) จาก Intercultural Open University of the Netherlands
- ปริ ญญาเอก สาขาสหวิทยาการ (การบัญชี) (Phd. UIDS.) In Accounting จาก University of Interdisciplinary
Studies USA. (UIDS.)
- ปริ ญญาโท สาขานิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์ (ธัญบุรี)
- ปริ ญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
การอบรมพิเศษ
- หลักสูตร “นักบริ หารระดับสูงเพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่ น 1 จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสู ต ร “การบริ หารจัด การด้า นความมั่นคงขั้น สู ง” (สวปอ.มส.) รุ่ น ที่ 5 จาก สมาคมวิท ยาลัย ป้ องกัน
ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร “นักบริ หารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง” (บงส.) รุ่ นที่ 2 จาก กรมบัญชีกลาง
- หลักสูตร “ผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน” (หลักสูตร วตท.) รุ่ นที่ 21
- หลักสู ตร “พลังงานสาหรับผูบ้ ริ หาร” Executive Energy Program (EEP) รุ่ นที่ 2 จาก สถาบันพลังงานเพื่อ
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- หลักสู ตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่ นที่ 3 จาก ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู ้ตลาดทุน (TSI) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง” รุ่ นที่ 7 จาก สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั (%)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปั จจุบนั
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
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- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั แม่น้ าสแตนเลสไวร์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
- ประธานกรรมการ บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด
- ประธานกรรมการ บริ ษทั เอส.วี.พี.บุ๊ค-คีฟปิ้ ง จากัด และบริ ษทั ในเครื อเอส.วี.พี. กรุ๊ ป
- ประธานกรรมการ บริ ษทั เจ.ซี. สมิทธิ์ จากัด
- ประธานกรรมการ บริ ษทั บี-ฮอร์น จากัด
- ประธานกรรมการ บริ ษทั อัญญาวี จากัด
1.2

นายเกรียงไกร รักษ์ กลุ ชน
อายุ 61 ปี
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา (รุ่ นที่ 33)
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
-ไม่มีสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั (%)
: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปั จจุบนั
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
2559-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและ
บริ ษทั แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการสรรหา
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
2540-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษทั พิฆเณศทนายความ จากัด
2559-ปั จจุบนั
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นกฏหมายคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการบริ หาร ของธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2559 – 2560
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิ ชย์
2560 – ปั จจุบนั
อนุกรรมการกฏหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 – ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร องค์การคลังสิ นค้า

1.3

นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร
อายุ 54 ปี
วุฒิการศึกษา
- ปริ ญญาโท มหาบัณฑิตทางการบริ หารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 23/2547
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั (%)
: ไม่มี
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : ไม่มี
ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปั จจุบนั
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
2552 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / บริ ษทั ธนาสิ ริ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
2541 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั อานวยพรการบัญชี จากัด
2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ

จานวนหุน้

1. นางวิไลลักษณ์ สกุลภักดี
2. นายเกรี ยงไกร รักษ์กลุ ชน
3. นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร

0.00
0.00
0.00

คิดเป็ น % ของหุน้ ที่มี
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมด
0.00
0.00
0.00

3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอืน่ ๆ
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ

บริ ษทั จดทะเบียน
จานวน

ประเภทกรรมการ

1. นางวิไลลักษณ์ สกุลภักดี

3 แห่ง

2. นายเกรี ยงไกร รักษ์กุลชน

1 แห่ง

3. นายอนุพงษ์ เตชะอานวยพร

1 แห่ง

- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั โปรเฟสชัน่
แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จากัด
(มหาชน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั แม่น้ าสแตนเลสไวร์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
สรรหา บริ ษทั แปซิ ฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /กรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั ธนาสิ ริ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
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บริ ษทั /กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษทั จด
ทะเบียน)

การดารงตาแหน่งใน
บริ ษทั /กิจการ
ที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่ อง
กับธุรกิจของบริ ษทั

5 แห่ ง

- ไม่มี -

4 แห่ ง

- ไม่มี -

1 แห่ ง

- ไม่มี -

4. ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ
บริ ษทั ได้กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่งเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องการ
ถือหุ ้นในบริ ษทั คื อ กรรมการอิ สระของบริ ษทั ต้องถื อหุ ้นในบริ ษทั ไม่เกิ น 1% ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
นอกจากนี้ผทู ้ ี่จะเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
นางวิไลลักษณ์
นายเกรี ยงไกร
นายอนุพงษ์
สกุลภักดี
รักษ์กุลชน
เตชะอานวยพร

การถือหุ้นในบริ ษทั
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
เป็ นญาติสนิ ทกับผูบ้ ริ หาร / ถือหุ ้นรายใหญ่ / ของบริ ษทั /
บริ ษทั ย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กบั บริ ษทั / บริ ษทั
ใหญ่ / บริ ษทั ร่ วมหรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พ (เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อ ที่
ปรึ กษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ /
สิ นค้า / บริ การ / การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน) โดยระบุ
ขนาดของรายการด้วย
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

