(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ งปั จจุบนั
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประวัตกิ ารอบรม
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
54 ปี
ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
ปริ ญญาตรี บัญชีการเงิน
2562 - Audit Adjustment
25 มกราคม 2559
4 ปี

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่อาจทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็ น
การแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาด
หลักทรัพย์

ไม่มี
ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)

ประสบการณ์ ทางาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

2559 - ปั จจุบนั ผู้อานวยการกองพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 3
2555 - 2559 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านกากับ
หลักทรัพย์ของรัฐ

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
9 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 8 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 5 ครัง้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ ว
เห็นว่านางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตกิ ารเป็ นกรรมการครบถ้ วนตามที่ได้ กาหนดไว้
ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทังได้
้ รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องแล้ ว

ลักษณะความสัมพันธ์ ของกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท
- จานวนหุ้น (หุ้น)
- สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
(ร้ อยละ)
ระบุการมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลักษณะดังต่ อไปนี ้ กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรือ
นิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในปั จจุบนั หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
(1) เป็ น / ไม่เป็ น กรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
(2) เป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
(เช่น การซื ้อ/ ขายวัตถุดบิ / สินค้ า/ บริ การ การยืม/ ให้ ก้ ยู มื เงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการด้ วย

ไม่ มี
ไม่ มี

ไม่ เป็ น
ไม่ เป็ น
ไม่ มี

(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)
ชื่อ-สกุล

นายเลา ติง ไฟ

ตาแหน่ งปั จจุบัน

กรรมการ

อายุ

71 ปี

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ปริญญาตรี

ประวัติการอบรม

ไม่มี

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษัท

15 กรกฎาคม 2537

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

25 ปี

การถือหุ้นในบริ ษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)

90,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.50

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น(ที่ไม่ ใช่ บริษัทจด
กรรมการ
ทะเบียน)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Yomix Co.,Ltd.

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่อาจทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ น
การแข่ งขันทางธุรกิจกับบริ ษัท

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน

กรรมการ

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 9 ครัง้
คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ

บริษัท อาเซียคลังสินค้ า จากัด

ค่าตอบแทนแล้ วเห็นว่านายเลา ติง ไฟ เป็ นผู้ทมี่ ีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการ
ครบถ้ วนตามทีไ่ ด้ กาหนดไว้ ตามกฏหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง รวมทังได้
้ รับความเห็น
ชอบจากหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กี่ยวข้ องแล้ ว
ลักษณะความสัมพันธ์ ของกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริ ษัท
- จานวนหุ้น (หุ้น)

90,000 หุ้น

- สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
(ร้ อยละ)

1.50

ระบุการมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลักษณะดังต่ อไปนี ้ กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในปั จจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
(1) เป็ น / ไม่เป็ น กรรมการทีม่ ีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้ รับเงินเดือนประจา

ไม่ เป็ น

(2) เป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)

ไม่ เป็ น

(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ ีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าทีไ่ ด้ อย่างเป็ นอิสระ
(เช่น การซื ้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้ า/ บริการ การยืม/ ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการด้ วย

ไม่ มี

(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ งปั จจุบนั

นายชาญชัย ล ้ายอดมรรคผล
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัตกิ ารอบรม

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
55 ปี
ปริญญาโท MBA คณะพานิชยศาสตร์ และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม คณะวิทยาศาตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2562 - CTO Chief Tranformation officer

สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (maiA)

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั

29 เมษายน 2559

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

3 ปี

การถือหุ้นในบริ ษทั (ณ 31 ธันวาคม 2562)

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
(ที
่ ไม่ ใารงต
ช่ บริ ษาแหน่
ทั จดทะเบี
น) ่ อาจทาให้ เกิด
การด
งในกิจยการที

ไม่มี

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพ
เป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริ ษทั

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน

2557-2559 ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
2555-2557 ผู้อานวยการ
2555
ผู้อานวยการ
2546 - 2554 ผู้อานวยการฝ่ ายโลจิสติกส์

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ

บริ ษัท ลินฟ้อกซ์ เอ็ม โลจิสติกส์ ประเทศไทย จากัด
บริ ษัท เช้ งเกอร์ (ไทย) จากัด
บริ ษัท ดัชมิลล์ จากัด
บริ ษัท ไทยน ้าทิพย์ จากัด

2540 - 2546 ผู้จดั การฝ่ ายอาวุโส
บริ ษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จากัด
2530 - 2540 ผู้จดั การ
บริ ษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จากัด
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
9 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 9 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 2 ครัง้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ ว
เห็นว่านายชาญชัย ล ้ายอดมรรคผล เป็ นผู้ทมี่ ีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้ วนตามทีไ่ ด้ กาหนดไว้
ตามกฏหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง รวมทังได้
้ รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กี่ยวข้ องแล้ ว

ลักษณะความสัมพันธ์ ของกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริ ษทั
- จานวนหุ้น (หุ้น)
- สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
(ร้ อยละ)
ระบุการมี/ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในลักษณะดังต่ อไปนี ้ กับบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่ อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ
นิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในปั จจุบนั หรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
(1) เป็ น / ไม่เป็ น กรรมการทีม่ ีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีป่ รึกษาทีไ่ ด้ รับเงินเดือนประจา
(2) เป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจทีม่ ีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าทีไ่ ด้ อย่างเป็ นอิสระ
(เช่น การซื ้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้ า/ บริ การ การยืม/ ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการด้ วย

ไม่ มี
ไม่ มี

ไม่ เป็ น
ไม่ เป็ น
ไม่ มี

