สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ประวัติและประสบการณ์ การทํางาน
ชื่อ
วันเกิด
อายุ
สัญชาติ
เชือ้ ชาติ
การศึกษา

:
:
:
:
:

รศ.ดร.เสรี วงษ์ มณฑา
14 มีนาคม 2492
70 ปี
ไทย
ไทย

: ปริ ญญาเอก Ph.D (Journalism) เน้ นสือ่ สารการเมือง
Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA
: ปริ ญญาโท Master Science in Journalism
(Advertising) Northwestern University Evanston, USA
: ปริ ญญาโท Master of Arts for Teachers (English)
University of Washington, Seattle, USA
: ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม)
วรรณคดีองั กฤษและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตําแหน่ งงานในปั จจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)
: ประธานกรรมการ หจก.กู๊ด คอมมิวนิเคชัน่
: อาจารย์ประจํา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตกรุงเทพ
ประวัติการทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
พ.ศ. 2551 - 2559
: อาจารย์ผ้ เู ชี่ยวชาญประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันเดือนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท : 8 กันยายน 2547
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท : 14 ปี 6 เดือน (ข้ อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้ เสียในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นในครัง้ นี ้ : ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือ
ในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา : ไม่เป็ น
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ : ไม่มี
ข้ อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) : จํานวนหุ้น 63 หุ้น (ข้ อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
คิดเป็ นร้ อยละ 0.001 ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ประวัติและประสบการณ์ การทํางาน
ชื่อ
วันเกิด
อายุ
สัญชาติ
เชือ้ ชาติ
การศึกษา

:
:
:
:
:

นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี
12 ธันวาคม 2501
60 ปี
ไทย
ไทย

: ปริ ญญาโท / ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
: ปริ ญญาตรี / ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประกาศนียบัตร : สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
ตําแหน่ งงานในปั จจุบัน : ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บมจ. เอ็นเอฟซี
: ประธานกรรมการ บริ ษัท ท่าเรื อระยอง จํากัด
: ประธานกรรมการ บริ ษัท เอ็นเอฟซีที จํากัด
: ประธานกรรมการ บริ ษัท เอ็นเอฟซีดบั บลิว จํากัด
: ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุม่ บริ ษัท เอส ซี
ประวัติการทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
พ.ศ. 2558 - 2560 : ประธานกรรมการบริ ษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
พ.ศ. 2538 - 2560 : ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่บริษัท เอ็น พี มารี น จํากัด
พ.ศ. 2555 - 2560 : รองประธานกรรมการบริษัท บริ ษัท นิโคทรานส์ สยาม จากัด (เดิมชื่อ บจ.เอ เอ็มที เอสซี (ประเทศไทย))
พ.ศ. 2556 - 2559 : ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท บี จิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริ ษัท บางปะกง เทอร์ มินอล จํากัด (มหาชน))
วันเดือนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท : 8 กันยายน 2547
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท : 14 ปี 6 เดือน (ข้ อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้ เสียในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นในครัง้ นี ้ : ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือ
ในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา : เป็ น
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ : มี
ข้ อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) : จํานวนหุ้น 690.33 ล้ านหุ้น (ข้ อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
คิดเป็ นร้ อยละ 63.46 ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ประวัติและประสบการณ์ การทํางาน
ชื่อ
วันเกิด
อายุ
สัญชาติ
เชือ้ ชาติ
การศึกษา

:
:
:
:
:

นายวิบลู ย์ รัศมีไพศาล
3 กรกฎาคม 2504
57 ปี
ไทย
ไทย

: ปริ ญญาโท / บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริ ญญาตรี / การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร : สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
- หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
- หลักสูตร Monitoring system of Internal Control and Risk Management
- หลักสูตร Audit Committee Program
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
- หลักสูตร Role of the Chairman Program

:

ตําแหน่ งงานในปั จจุบัน : กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง บริ ษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน)
: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริ ษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
: กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เอลเทคพาวเวอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
: กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ บริษัท สํานักงาน วรัชญ์ไพศาล จํากัด
ประวัติการทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
พ.ศ. 2554 - 2558 : กรรมการบริ ษัท ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จํากัด
วันเดือนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท : 8 กันยายน 2547
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท : 14 ปี 6 เดือน (ข้ อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

วาระที่มีส่วนได้ เสียในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นในครัง้ นี ้ : ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือ
ในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา : ไม่เป็ น
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ : ไม่มี
ข้ อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) : จํานวนหุ้น 2 หุ้น (ข้ อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
คิดเป็ นร้ อยละ 0.001 ของหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
ประวัติและประสบการณ์ การทํางาน
ชื่อ
วันเกิด
อายุ
สัญชาติ
เชือ้ ชาติ
การศึกษา

:
:
:
:
:

นางบงกช รัศมีไพศาล
22 เมษายน 2506
55 ปี
ไทย
ไทย

: ปริ ญญาโท / บริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริ ญญาตรี / การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร : สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
:
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
- หลักสูตรDirectors Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Company Secretary Program
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee
- หลักสูตร Advance Audit Committee Programs
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
- หลักสูตร Audit Committee Program
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
- หลักสูตร Role of the Chairman Program
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
ตําแหน่ งงานในปั จจุบัน : รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านการเงินและบริ หาร บมจ. เอ็นเอฟซี
: กรรมการ บริ ษัท เอ็นเอฟซีที จํากัด
: กรรมการ บริ ษัท เอ็นเอฟซีดบั บลิว จํากัด
: รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุม่ บริ หารองค์กร กลุม่ บริ ษัท เอส ซี กรุ๊ป
: กรรมการบริ ษัท เอลเทคพาวเวอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
: กรรมการบริ ษัท สํานักงานวรัชญ์ไพศาล จํากัด
ประวัติการทํางานย้ อนหลัง 5 ปี
พ.ศ. 2556 - 2558 : กรรมการ กรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท บีจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริ ษัท บางปะกง เทอร์ มินอล จํากัด (มหาชน))
พ.ศ. 2554 - 2558 : กรรมการบริ ษัท ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จํากัด
วันเดือนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการในบริษัท : 8 กันยายน 2547
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั : 14 ปี 6 เดือน (ข้ อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี
วาระที่มีส่วนได้ เสียในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นในครัง้ นี ้ : ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือ
ในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา : เป็ น
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็ น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ : มี
ข้ อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) : จํานวนหุ้น 2 หุ้น (ข้ อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
คิดเป็ นร้ อยละ 0.001 ของหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3
นิยามกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี ้
ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่วนราชการซึ่ง
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมขอองบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน
ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทฯหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิของบริ ษัทฯหรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าวให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่
เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชีซงึ่ มีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯสังกัด
อยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ

