เอกสารแนบ 1

ข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับการเสนอชื อเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
.

ชือ

นางชนิสา ชุ ติภทั ร์

เสนอแต่งตังเป็ น

กรรมการอิสระซึ งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนแล้ว

อายุ

56 ปี

การศึกษา

- ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี พาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึ กอบรมหลักสู ตรกรรมการ

- หลักสู ตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที 71
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสู ตร วตท.) รุ่ นที J

การเข้าร่ วมประชุมปี 2559

ประชุมคณะกรรมการ 6/7 ครัง

ประสบการณ์

NOO7 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จํากัด (มหาชน)

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริ ษทั สยามพิวรรธน์ จํากัด

2556 - 2557

รองผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั ิการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

2552 - 2555

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสายงานการเงินและงานบริ หารตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

การดํารงตําแหน่งกรรมการ

2 ปี

วันทีได้รับตําแหน่ง

25 ธันวาคม NO57

สัดส่ วนการถือหุ้น

-ไม่มี- (คิดเป็ น U% ของหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยง)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/
ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอืน

ไม่มี

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร 1. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั สยามพิวรรธน์ จํากัด
ในบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอืน
การดํารงตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจ ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษทั
เป็ นผูท้ ีเกียวข้องหรื อญาติสนิ ทของ
ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ/บริ ษทั ย่อย

ไม่เป็ น

มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ/บริ ษทั ในเครื อ/บริ ษทั ร่ วม/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อนิ ติบุคคลทีอาจจะมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา
-เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษา ทีได้รับเงินเดือนประจํา
ไม่เป็ น
-เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พ (เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อทีปรึ กษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
-มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื อ/ขายวัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การให้กูย้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)
ไม่มี

เอกสารแนบ 1

%.

ชือ

พล.ต.ต. นพ. นพศักดิ' ภูวฒ
ั นเศรษฐ

เสนอแต่งตังเป็ น

กรรมการอิสระซึ งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนแล้ว

อายุ

58 ปี

การศึกษา

- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ บณั ฑิต มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- ปริ ญญาแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยมหิ ดล

การเข้าร่ วมประชุมปี 2559

ประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครัง

ประสบการณ์

NOO7 - ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จํากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั

นพ.(สบ Z) โรงพยาบาลตํารวจ

การดํารงตําแหน่งกรรมการ

2 ปี

วันทีได้รับตําแหน่ง

25 ธันวาคม 2557

สัดส่ วนการถือหุ้น

-ไม่มี- (คิดเป็ น U% ของหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยง)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร ไม่มี
ในบริ ษทั จดทะเบียนอืน
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ในบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอืน
(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
การดํารงตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจ ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษทั
เป็ นผูท้ ีเกียวข้องหรื อญาติสนิ ทของ
ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ/บริ ษทั ย่อย

ไม่เป็ น

มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ/บริ ษทั ในเครื อ/บริ ษทั ร่ วม/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อนิ ติบุคคลทีอาจจะมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ทีผ่านมา
-เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อทีปรึ กษา ทีได้รับเงินเดือนประจํา
ไม่เป็ น
-เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พ (เช่น ผูส้ อบบัญชี หรื อทีปรึ กษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
-มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื อ/ขายวัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ/การให้กูย้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)
ไม่มี

เอกสารแนบ 1

3.

ชือ

นายสมบุญ เกิดหลิน

เสนอแต่งตังเป็ น

กรรมการซึ งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนแล้ว

อายุ

58 ปี

การศึกษา

-ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
-ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การฝึ กอบรมหลักสู ตรกรรมการ

- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที ^N
- หลักสู ตร Executive Development Program (EDP) รุ่ นที 15

การเข้าร่ วมประชุมปี 2559

ประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครัง

ประสบการณ์

NOO4 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการบริ หาร กลุ่มบริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จํากัด (มหาชน)

NOO8 - ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง กรรมการ CG&CSR
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จํากัด (มหาชน)

2547 – ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์ จํากัด (มหาชน)

2555 – ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษทั เอส เอ็น ซี ครี เอติวิตี แอนโทโลจี จํากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการ

13 ปี

วันทีได้รับตําแหน่ง

19 เมษายน 2547

สัดส่ วนการถือหุ้น

7,949 หุ้น (คิดเป็ น 0.002% ของหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยง)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/
ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอืน

ไม่มี

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร ไม่มี
ในบริ ษทั ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนอืน
(ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
การดํารงตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจ ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
เป็ นผูท้ ีเกียวข้องหรื อญาติสนิ ทของ
ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ/บริ ษทั ย่อย

ไม่เป็ น

