เอกสารแนบ 4
เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ขอมูลของกรรมการที่เสนอใหแตงตั้งกลับเขาเปนกรรมการตอไปทั้ง 2 คน มีดังนี้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายศุภเดช พูนพิพัฒน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร ประธานกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง และกรรมการผูจัดการใหญ

อายุ

63 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

- Master of Science, University of Wisconsin, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC)
รุน 15/2555
- ประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุน 28/2555
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุน 4/2555
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 8/2547
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 8/2552

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ

20 ป (นับตั้งแต ป 2536 ที่มีการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด)

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในกิจการอื่น

-

กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอรตี้ส อินเวสเมนท จํากัด
กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด
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การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ
ประสบการณการทํางาน

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน
การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเขารวมประชุมป 2556

- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไมมีการดํารงตําแหนง
-

รองประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ไมมี
ไมมีการถือหุน
ไมมี
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร
13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

หนาที่ 40

เอกสารแนบ 4
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

อายุ

65 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 32/2553
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 4/2550
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 33/2546

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ

13 ป (นับตั้งแต ป 2536 ที่มีการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด)

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

กรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในกิจการอื่น

- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด
คาตอบแทน Fraser and Neave, Limited (Singapore)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จํากัด

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไมมีการดํารงตําแหนง

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ

ไมมีการดํารงตําแหนง

ประสบการณการทํางาน

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน
การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเขารวมประชุมป 2556

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกําหนดคาตอบแทน Fraser and
Centrepoint Limited (Singapore)
- กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
ไมมี
ไมมีการถือหุน
ไมมี
-

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
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3 ครั้ง
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ลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ 1. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ/บริษัทยอย
2. ความสัมพันธกับบริษัทฯ /บริษัทยอย /บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
2.1 ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่
ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2.2 ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
2.3 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถ
ทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

• คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระตองไมมีธุรกิจ หรือสวนรวมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของกับสถาบันการเงินอันอาจมีผลกระทบตอ
การตั ด สิ น ใจโดยอิ ส ระของตน โดยบริ ษั ท ฯ มี แ นวทางพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ที่ เ ข ม กว า ประกาศของคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และที่แกไขเพิ่มเติมรวมถึง
ประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย (ขอนี้
ทางบริษัทฯ ไดกําหนดนิยามและคุณสมบัติเขมกวาประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่กําหนดไมเกินรอยละ 1)
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา มารดา คูสมรส
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงตั้ง
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงตั้ง
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6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนองกวาสองปกอนวันแตงตั้ง
7. ไม เ ป น กรรมการที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป น ตั ว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ฯ ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู ถื อ หุ น ซึ่ ง เป น
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวน
ที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน
รอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9. ไม มี ธุ ร กิ จ หรื อ ส ว นร ว มในการบริ ห ารงาน หรื อ มี ผ ลประโยชน เ กี่ ย วข อ งอั น อาจมี ผ ลกระทบต อ การตั ด สิ น ใจโดยอิ ส ระ
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระ โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน
หรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมมีสถานการณใดที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถ
แสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน
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