สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
1. ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
1.1 นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
 อายุ
: 84 ปี
 สัญชาติ
: ไทย
 ดารงตาแหน่ งในบริษัท : รองประธานกรรมการบริ ษัท ประธานคณะผู้บริ หาร
และประธานกรรมการบริ หาร
 วุฒกิ ารศึกษาและประวัตกิ ารฝึ กอบรม :
- วุฒิบตั ร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
- แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ :
- Directors Accreditation Program (DAP 45/2005) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ : กรรมการบริ ษัท ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่ า ตอบแทน โดยได้ ร่ ว มกัน พิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ ใ นด้ า นต่ า งๆ ทัง้ ความเหมาะสมด้ า นคุณ วุฒิ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสยั ทัศน์ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม และมีประวัติการทางานที่ไม่
ด่างพร้ อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริ ษัทในช่วงที่ผ่านมา
 จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัท : 34 ปี (ตังแต่
้ ปี 2527)
 วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการ
: 3 ปี
 สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
: 222,777,500 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 10.60 *
 ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: เป็ นบิดาของนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
กับนางอาริ ญา ปราสาททองโอสถ และเป็ นอา
ของพลตารวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ
 ดารงตาแหน่ งอื่นที่สาคัญในปั จจุบัน :
- ประธานคณะผู้บริ หารและกรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริ ษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริ ษัท สหแพทย์เภสัช จากัด
- ประธานกรรมการ บริ ษัท บางกอกแอร์ เวย์สโฮลดิ ้ง จากัด
 ประสบการณ์
- สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
- สมาชิกวุฒิสภา
- อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
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 คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
- มีคณ
ุ สมบัตกิ รรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
- ไม่มีประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
 การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
- กรรมการบริษัท
13/13 ครัง้
- สามัญผู้ถือหุ้น
1/1
ครัง้

1.2 พลเอก วิชิต ยาทิพย์
 อายุ
 สัญชาติ
 ดารงตาแหน่ งในบริษัท









: 71 ปี
: ไทย
: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วุฒกิ ารศึกษาและประวัตกิ ารฝึ กอบรม :
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท. รุ่นที่ 7)
สถาบันพัฒนาข้ าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสาหรับผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้ าฯ
- การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ :
- Directors Certification Program (DCP 105/2008) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of Chairman Program (RCP 18/2008) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP 29/2009) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 18/2017) สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยได้
ร่ วมกันพิ จารณาคุณ สมบัติในด้ านต่างๆ ทัง้ ความเหมาะสมด้ านคุณ วุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
หลากหลายวิชาชีพ มีวิสยั ทัศน์ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม และมีประวัติการทางานที่ไม่ด่างพร้ อย และความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงที่ผา่ นมา
จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัท : 15 ปี (ตังแต่
้ ปี 2546)
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการ
: 3 ปี
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
: 300,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001 *
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: -ไม่มี-
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 ดารงตาแหน่ งอื่นที่สาคัญในปั จจุบัน :
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ทรี ซิกตี ้ไฟว์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
- นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา
 ประสบการณ์
- ประธานคณะกรรมการการประปานครหลวง
- ประธานกรรมการบริ ษัท นิปปอนแพค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
 คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
- มีคณ
ุ สมบัตกิ รรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
- ไม่มีประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
 การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
- กรรมการบริษัท
11/13 ครัง้
- กรรมการตรวจสอบ
5/5
ครัง้
- กรรมการสรรหาฯ
1/1
ครัง้
- สามัญผู้ถือหุ้น
1/1
ครัง้

1.3 นางนฤมล น้ อยอ่า
 อายุ
: 60 ปี
 สัญชาติ
: ไทย
 ดารงตาแหน่ งในบริษัท : กรรมการบริ ษัท
 วุฒกิ ารศึกษาและประวัตกิ ารฝึ กอบรม :
- ปริญญาโท ด้ านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยนอร์ ทเท็กซัสสเตท USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) การเงินและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.รุ่นที่ 15)
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13
สถาบันพระปกเกล้ า (ปปร.13)
- TLCA Leadership Development Program “Enhancing Competitiveness”
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
- Financial Executive Development Program รุ่นที่ 12 The Thai Institute of Banking and Finance for
Executives from Financial Institutions
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 การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ :
- Directors Certification Program (DCP 107/2008) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 6/2010) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ : กรรมการบริ ษัท ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่ า ตอบแทน โดยได้ ร่ ว มกัน พิ จ ารณาคุณ สมบัติ ใ นด้ า นต่ า งๆ ทัง้ ความเหมาะสมด้ า นคุณ วุฒิ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสยั ทัศน์ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม และมีประวัติการทางานที่ไม่
ด่างพร้ อย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริ ษัทในช่วงที่ผา่ นมา
 จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัท : 3 ปี (ตังแต่
้ 25 ธันวาคม 2557)
 วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการ
: 3 ปี
 สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
: 400,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001 *
 ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: - ไม่มี –
 ดารงตาแหน่ งอื่นที่สาคัญในปั จจุบัน :
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน บริ ษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- กรรมการ บริ ษัท สมิตเิ วช จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท ประสิทธิ์พฒ
ั นา จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3 จากัด
- กรรมการ บริ ษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท เปาโลเมดิค จากัด
- กรรมการ บริ ษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จากัด (มหาชน)
 ประสบการณ์
- ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายการเงิน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
- มีคณ
ุ สมบัตกิ รรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
- ไม่มีประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
 การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
- กรรมการบริษัท
13/13 ครัง้
- สามัญผู้ถือหุ้น
1/1
ครัง้
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1.4 นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์
 อายุ
: 58 ปี
 สัญชาติ
: ไทย
 ดารงตาแหน่ งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 วุฒกิ ารศึกษาและประวัตกิ ารฝึ กอบรม :
- Master of Comparative Laws, TheUniversity of lowa, U.S.A.
- นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
 การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ :
- Directors Accreditation Program (DAP 130/2016) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 18/2017) สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
 ประเภทกรรมการที่ จะเสนอแต่ งตั ง้ : กรรมการอิ สระ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ และ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ซึ่ง ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน โดยได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่างๆ ทังความเหมาะสมด้
้
านคุณ วุฒิ ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสยั ทัศน์ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม และมีประวัติการทางานที่ไม่ดา่ งพร้ อย และ
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัท
ในช่วงที่ผา่ นมา
 จานวนปี ที่เคยทางานในบริษัท
: 2 ปี (ตังแต่
้ เมษายน 2559)
 วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการ
: 3 ปี
 สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
: -ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: -ไม่มี ดารงตาแหน่ งอื่นที่สาคัญในปั จจุบัน :
- ทนายความหุ้นส่วน และหัวหน้ าสานักงาน บริ ษัท นอร์ ตนั โรส ฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จากัด
 ประสบการณ์
- หุ้นส่วนและผู้ก่อตัง้ บริ ษัท สานักกฎหมายอินดิเพนเดนซ์ จากัด
- ทนายความอาวุโส บริ ษัท ลิ ้งค์เลเทอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
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 คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
- มีคณ
ุ สมบัติกรรมการตามกฏหมาย และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน
- ไม่มีประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
 การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ที่ผ่านมา
- กรรมการบริษัท
13/13 ครัง้
- กรรมการกากับดูแลกิจการ
3/3 ครัง้
- กรรมการสรรหาฯ
1/1 ครัง้
- สามัญผู้ถือหุ้น
1/1 ครัง้

หมายเหตุ * : จานวนหุ้นบริ ษัทที่ถือ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ (ถ้ ามี)
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2. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งหรื อผู้บริ หารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ
บริ ษัทจดทะเบียน
จานวน
ประเภท
กรรมการ/ผู้บริ หาร

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ

1. นายปราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ
2. พลเอก วิชิต ยาทิพย์
3. นางนฤมล น้ อยอ่า

4. นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์

1 แห่ง
2 แห่ง
2 แห่ง

-

- กรรมการผู้อานวยการใหญ่
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ด้ านการเงิน
- กรรมการบริ ษัท
-

บริ ษัท /
การดารงตาแหน่งใน
กิจการอื่นๆ บริ ษัท/กิจการที่แข่งขันหรื อ
(ที่ไม่ใช่บริษัท
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
จดทะเบียน)
ของบริ ษัท
10 แห่ง
ไม่มี
1 แห่ง
ไม่มี
21 แห่ง
ไม่มี

1 แห่ง

ไม่มี

3. ลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้ รับการเสนอซึ่งมี
คุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
พลเอก วิชติ
นายสมบูรณ์
ยาทิพย์
กิติญาณทรัพย์

การถือหุ้น
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริ ษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริ ษัท/ บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วม
หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงานลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจา
(2) เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา)
(3) เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อที่ปรึกษากฎหมาย)
(4) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้ า/บริการ/การให้ ก้ ยู มื เงิน
หรื อการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้ วย

300,000 หุ้น
0.00%

-ไม่มี-

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
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