เอกสารแนบ 3
ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับเสนอชือ่ เพือ่ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง

อายุ 71 ปี

ตาแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
วันทีด่ ารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
 10 กุมภาพันธ์ 2558
วาระการดารงตาแหน่ง
 10 กุมภาพันธ์ 2558 - การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ( 6 ปี 2 เดือน)
คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริญญาโท หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders (RCL) รุ น่ ที่ 4/2559
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ น่ ที่ 82/2553
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 2558-ปั จจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
 2558-ปั จจุบนั ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเคเอ็น โกบอลมีเดีย จากัด (มหาชน)

 2555-ปั จจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
 2553-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 ไม่มี
กิจการอืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563
 0.03% ( 200,000 หุน้ )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 ไม่มี
1

ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา
 ไม่มี
จานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
 คณะกรรมการบริษัท

เข้าร่วม 7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ หรือคิดเป็ น 100%

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปั จจุบันหรือในช่วง 2 ปี
ทีผ่ ่านมา
1.กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือน ไม่ เป็ น กรรมการมี ส่ วน
ประจา
ร่วมในการบริหาร
2.ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

3.ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

หมายเหตุ 1) บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นีไ้ ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการ
บริษัทแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัติท่เี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อ
2) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
3) บุคคลดังกล่าวไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือ มี สภาพเป็ นการแข่งขันทางธุร กิจกับบริษัทฯ

2

นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์
ตาแหน่ง

อายุ 52 ปี

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันทีด่ ารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
 21 ธันวาคม 2559
วาระการดารงตาแหน่ง
 21 ธันวาคม 2559 - การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ( 4 ปี 4 เดือน)
คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ น่ ที่ 8/2562
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ น่ ที่ 29/2561
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ น่ ที่ 105/2551
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 ธ.ค. 2559-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
 ส.ค. 2548-เม.ย. 2563

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ตาแหน่งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 ไม่มี
กิจการอืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563
 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 ไม่มี

3

ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา
 ไม่มี
จานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
 คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เข้าร่วม 7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ หรือคิดเป็ น 100 %
เข้าร่วม 4 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้ หรือคิดเป็ น 100 %
เข้าร่วม 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 1 ครัง้ หรือคิดเป็ น 100 %
เข้าร่วม 3 ครัง้ จากทัง้ หมด 3 ครัง้ หรือคิดเป็ น 100 %

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปั จจุบันหรือในช่วง 2 ปี
ทีผ่ ่านมา
1.กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือน ไม่ เป็ น กรรมการมี ส่ วน
ประจา
ร่วมในการบริหาร
2.ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

3.ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

หมายเหตุ 1) บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นีไ้ ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการ
บริษัทแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัติท่เี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อ
2) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
3) บุคคลดังกล่าวไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
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นายชัชชวี วัฒนสุข อายุ 47 ปี
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร
และรักษาการกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอานาจ)
วันทีด่ ารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ตาแหน่ง

 3 มกราคม 2548
วาระการดารงตาแหน่ง
 3 มกราคม 2548 - การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ( 16 ปี 4 เดือน)
คุณวุฒทิ างการศึกษา
 Master of Business Administration, University of San Diego, USA.
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ น่ ที่ 112/2557
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 2548-ปั จจุบนั
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
 1 มี.ค. 2562-ปั จจุบนั
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น (ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จากัด
 2553-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท ซี เอ เจเนอรัล จากัด
 2560-ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท โปรเพลย์เยอร์ ออนไลน์ จากัด
กิจการอืน่ ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทฯ (%) ณ 31 ธันวาคม 2563
 24.78% (150,655,825 หุน้ )
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
 ไม่มี
ประวัตกิ ารกระทาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ทีผ่ ่านมา
 ไม่มี
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จานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมในปี 2563
 คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหาร

เข้าร่วม 6 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ หรือคิดเป็ น 86 %
เข้าร่วม 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 3 ครัง้ หรือคิดเป็ น 100 %
เข้าร่วม 6 ครัง้ จากทัง้ หมด 13 ครัง้ หรือคิดเป็ น 46 %

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปั จจุบันหรือในช่วง 2 ปี
ทีผ่ ่านมา
1.กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือน กรรมการมี ส่ วนร่ ว มใน
ประจา
การบริหาร
2.ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

3.ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่มี

หมายเหตุ 1) บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นีไ้ ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการ
บริษัทแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัติท่เี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อ
2) บุคคลดังกล่าวไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
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