สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
1.

ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ

1.1

นายเพชร โอสถานุเคราะห์

อายุ 64 ปี
ตาแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
- ประธานคณะกรรมการบริ หาร
วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
22 มีนาคม 2561 (ดารงตาแหน่งจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เป็ นเวลา 1 ปี )
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริ ญญาตรี การตลาด, Southern Illinois University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 127/2016
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่ ม)ี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จานวน 16 แห่ ง)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท โอกราวน์ จากัด

บริษัท

2558-ปั จจุบนั

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2556-ปั จจุบนั
2535-ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ

บริ ษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ ้ง จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท บางกอก ครี เอทีฟเอเลเมนท์ส จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ดิจิเดย์ จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท บียู พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ไซเลนท์ บาร์ ค จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท โซโซ่ฮบั จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ดอยสวัสดี ฮิลล์ จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ไดมอนด์ ฟาร์ ม โฮลดิ ้งส์ จากัด
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ช่ วงเวลา
ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการ

บริษัท
บริ ษัท แคมปั ส แลนด์ จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท แคมปั ส จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท แสนแสบวิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

Osotspa Myanmar Co., Ltd.

2553-ปั จจุบนั

กรรมการ

มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ

2535-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริ ษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จากัด

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ เป็ นข้ อมูลเดียวกับหัวข้ อการดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่น
/ กิจการอื่น
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร 20 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 95.24)
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1.2

นายเกริก วณิกกุล

อายุ 64 ปี
ตาแหน่ ง
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
22 มีนาคม 2561 (ดารงตาแหน่งจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เป็ นเวลา 1 ปี )
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- B.A. in Jurisprudence (Hons. Oxon), University of Oxford ประเทศอังกฤษ
- เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ Barrister-at-Law, Middle Temple ประเทศอังกฤษ
- Advanced Management Program (AMP) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 42/2004
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 3/2006
- หลักสูตร Charter Director Course (CDC) 2551
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จานวน 2 แห่ ง)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท
2561-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

บริ ษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
2558-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

2561-ปั จจุบนั

ประธานกรรมการกากับความเสีย่ ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
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การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จานวน 1 แห่ ง)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท
2555-ปั จจุบนั
กรรมการในคณะกรรมการ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฤษฎีกา
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ เนื่องจากเป็ นข้ อมูลเดียวกับหัวข้ อการดารงตาแหน่งใน
บริ ษัทอื่น / กิจการอื่น จึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิม่ ดังนี ้
ช่ วงเวลา
2560-2561
2558-2561
2558-2560
2557-2558
2552-2557

ตาแหน่ ง
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
รองผู้วา่ การด้ านเสถียรภาพ
สถาบันการเงิน

บริษัท
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน)
สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้
บริ ษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
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1.3

นางวรรณิภา ภักดีบุตร

อายุ 55 ปี
ตาแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
- กรรมการบริ หาร
-

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

-

กรรมการผู้จดั การใหญ่

วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
13 ธันวาคม 2561 (ได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ตามมติ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที ่ 12/2561
ประชุมเมื ่อวันที ่ 12 ธันวาคม 2561 ทัง้ นี ้ นางวรรณิ ภา ภักดีบตุ ร ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการแทนร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์
ซึ่ งลาออก) (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2562 เป็ นเวลา 3 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจบัณฑิต (MBA) San Diego State University, US
-

ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 246/2017
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่ ม)ี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จานวน 16 แห่ ง)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท
บริ ษัท ยูนิ. ชาร์ ม (ประเทศไทย) จากัด
2560-ปั จจุบนั
กรรมการ
2560-ปั จจุบนั

ประธานอนุกรรมการด้ านการตลาด สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

2561-ปั จจุบนั

นายกสมาคม

สมาคมผู้ผลิตเครื่ องดืม่ ให้ พลังงาน

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท สยามกลาส อินดัสทรี จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท สยามกลาสอยุธยา จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท กรี นสวิลล์ จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท โอสถสภา ลอย เฮง (ประเทศไทย) จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท โอสถสภา ไทโช ฟาร์ มาซูติคอล จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เฮ้ าส์ โอสถสภา ฟูด้ ส์ จากัด

2559-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท คาลพิส โอสถสภา จากัด
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ช่ วงเวลา
2559-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการ

บริษัท
บริ ษัท ยามามูระ อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท โอสถสภา เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.

ปั จจุบนั

กรรมการ

Oventure Pte. Ltd.

ปั จจุบนั

กรรมการ

Osotspa Myanmar Co., Ltd

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ เนื่องจากเป็ นข้ อมูลเดียวกับหัวข้ อการดารงตาแหน่งใน
บริ ษัทอื่น / กิจการอื่น จึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิม่ ดังนี ้
ช่ วงเวลา
2558-2561

ตาแหน่ ง

บริษัท

กรรมการ

ธนาคารออมสิน

2558-2560

กรรมการ

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

2557-2559

กรรมการ

องค์การสวนสัตว์

2557-2559

รองประธานกรรมการบริ หารด้ าน บริ ษัท ยูนิลเี วอร์ ไทย เทรดดิ ้ง จากัด
การตลาดผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ สว่ น
บุคคลและอาหาร

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 5 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร 21 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
3. นางวรรณิภา ภักดีบุตร ยังไม่มีประวัติการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท (ในฐานะกรรมการบริ ษัท) ในรอบปี
ที่ ผ่ า นมา เนื่ อ งจากได้ รั บ แต่ ง ตัง้ ให้ เข้ าด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท โดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
ครัง้ ที่ 12/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ซึง่ เป็ นการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ สุดท้ ายของปี 2561
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1.4

นายธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์

อายุ 51 ปี
ตาแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
- กรรมการบริ หาร
วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
22 มีนาคม 2561 (ดารงตาแหน่งจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เป็ นเวลา 1 ปี )
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
Secondary Ravena High USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2016
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่ ม)ี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จานวน 15 แห่ ง)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท สยามกลาส อินดัสทรี จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท สยามกลาสอยุธยา จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท กรี นสวิลล์ จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท เอสเอสบี เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท โอสถสภา อินโนเวชัน่ เซ็นเตอร์ จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท โอสถสภา แดรี่ จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ ้ง จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท เรื อนบัว จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ธัชธนา จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ดักกี ้ สุกี ้ จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ดอยสวัสดี ฮิลล์ จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
Osotspa Europe Ltd.
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท วิรินธร จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
Osotspa Myanmar Co., Ltd.
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ เป็ นข้ อมูลเดียวกับหัวข้ อการดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่น
/ กิจการอื่น
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 11 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 91.67)
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร 19 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 90.48)
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1.5

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

อายุ 45 ปี
ตาแหน่ ง
-

กรรมการ

-

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

-

กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

-

กรรมการบริ หาร

วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
22 มีนาคม 2561 (ดารงตาแหน่งจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เป็ นเวลา 1 ปี )
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-

ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และการเมือง Amherst College

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร DCP Refresher Course รุ่น 2/2009
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 27/2004
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 13/2011
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 17/2013
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 9/2013
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 10/2013
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 15/2013
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น (SFE)18/2013
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 49/2013
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 14/2013
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 5/2013
- หลักสูตร The Board’s Role in Merger and Acquisitions (M&A) รุ่น 1/2011
- หลักสูตร Director Certification Program DCP รุ่น 253/2018
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จานวน 1 แห่ ง)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท
2561-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
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การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จานวน 6 แห่ ง)
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
บริษัท
2560-ปั จจุบนั
กรรมการ
หอการค้ าไทย
2558-ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท พิชยั สวัสดิ์ จากัด
2558-ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
บริ ษัท บางกอกริ นเวสท์ จากัด
2555-ปั จจุบนั
กรรมการ
มูลนิธิโอสถานุเคราะห์
2547-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ประกันคุ้มภัย จากัด (มหาชน)

2534-ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท โอสถานุเคราะห์ โฮลดิ ้ง จากัด

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ เนื่องจากเป็ นข้ อมูลเดียวกับหัวข้ อการดารงตาแหน่งใน
บริ ษัทอื่น / กิจการอื่น จึงขอแสดงเพียงส่วนที่เพิม่ ดังนี ้
ช่ วงเวลา
2547-2561

ตาแหน่ ง
- กรรมการ

บริษัท
บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จากัด (มหาชน)

- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน
2554-2559

กรรมการ

บริ ษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จากัด

2554-2559

กรรมการ

บริ ษัท สยามกลาสอยุธยา จากัด

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ100)
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 8 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร 20 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 95.24)
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2.

ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อ (ข้ อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562)
จานวนหุ้น

คิดเป็ นร้ อยละของหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมด

959,988,000

31.95

2. นายเกริ ก วณิกกุล

100,000

0.003

3. นางวรรณิภา ภักดีบตุ ร

565,000

0.019

4. นายธัชริ นทร์ โอสถานุเคราะห์

87,395,000

2.91

5. นายนิติ โอสถานุเคราะห์

489,081,300

16.28

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
1. นายเพชร โอสถานุ เ คราะห์ (รวมการถื อ หุ้ นของ
นายรัตน์ โอสถานุเคราะห์ นายภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์
นายภูรี โอสถานุเคราะห์ นายคฑา โอสถานุเคราะห์
นายนาฑี โอสถานุ เ คราะห์ และ Orizon Limited
(“กลุ่ม Orizon”) ซึ่งเป็ นกลุ่มบุคคลที่ มีเจตนากระทา
การร่วมกัน (Acting in Concert) ตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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3.

ลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติ
เป็ นกรรมการอิสระ
(นายเกริก วณิกกุล)

ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุ้นในบริษัท
- จานวนหุ้น

100,000

- สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้

0.003

เป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ /
ผู้มีอานาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อ
ให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท/
บริษัทย่ อย
การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนี ้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่ /
บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วมหรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งใน
ปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

- เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง
หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา

ไม่มี

- เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อที่ปรึกษา
กฎหมาย)

ไม่มี

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่
สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ/ขายวัตถุดิบ/
สินค้ า/บริ การ/การให้ ก้ ยู ืมเงินหรือการกู้ยมื เงิน) โดยระบุขนาด
ของรายการด้ วย (ถ้ ามี)

ไม่มี
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ข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามความกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด
และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังต้
้ องไม่มีลกั ษณะที่ขาดความน่าไว้ วางใจตามที่คณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
กรรมการอิสระ ให้ หมายความถึงกรรมการที่มิได้ มีหน้ าที่เป็ นผู้บริ หาร เป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ และ
ผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม และเป็ นผู้ซึ่งไม่มี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ ในลักษณะที่จะทาให้ มีข้อจากัดในการ
แสดงความเห็นที่เป็ นอิสระ และจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติมครบถ้ วนตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้ อง กล่าวคือ
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการราย
นัน้ ๆ ด้ วย

2.

ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อ
ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่ อ ยล าดับ เดี ย วกั น ผู้ ถื อ หุ้ น
รายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้ รับการแต่งตัง้

3.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่ ส มรส พี่ น้ อง และบุ ต ร รวมทั ง้ คู่ ส มรสของบุ ต ร ของกรรมการรายอื่ น ผู้ บริ หาร ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ บุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย

4.

ไม่มี หรื อ เคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจจะเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณะญาณอย่างอิสระของตน
รวมทังไม่
้ เป็ น หรื อ เคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทารายการทางการการค้ าที่กระทาเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการ
การเช่า หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินด้ วยการรับ หรื อให้ ก้ ูยืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่น
ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษั ทฯ หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณ
ภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้
นับรวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.

ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
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6.

ไม่เป็ น หรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิ น ซึ่ ง ได้ รั บ ค่ า บริ ก ารเกิ น กว่ า 2 ล้ า นบาทต่ อ ปี จ ากบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการ
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้

7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ

8.

ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิ จการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงิ นเดือนประจา หรื อถื อหุ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้น ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท

ภายหลังได้ รับการแต่งตังแล้
้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนิน
กิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
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