เอกสารแนบ 4

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้ างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตาม
กฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้ วน
ข้ อมูลของกรรมการที่เสนอให้ เลือกตัง้ กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่ อไปทัง้ 3 คน มีดังนี ้
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตัง้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – นามสกุล

นายบันเทิง ตันติวิท

ประเภทกรรมการ

กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริ หาร

ตําแหน่ งปั จจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท

อายุ

71 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริ หาร
วันที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัทฯ

- Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute
of Technology, USA
- Bachelor of Science in Electrical Engineering, Massachusetts
Institute of Technology, USA
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547
30 ตุลาคม 2523

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ

35 ปี 3 เดือน

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด
(มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน

-

กรรมการ บริ ษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ ้ง จํากัด
กรรมการ บริ ษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด
กรรมการ บริ ษัท บี.วี. โฮลดิ ้ง จํากัด
กรรมการ บริ ษัท ดีบกุ จํากัด
กรรมการ บริ ษัท ไทยฟาร์ มมิ่ง จํากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท เอ็ม บี เค รี สอร์ ท จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

- ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ไม่มี
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ประสบการณ์ การทํางาน

-

ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน )
ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษัท แปลน เอสเตท จํากัด
ที่ปรึกษา บริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา บริ ษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ สถาบันอาศรมศิลป์

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2558

เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ

12 ครัง้ จาก 12 ครัง้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตัง้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่ งปั จจุบัน

นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้บริ หาร
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสี่ยง

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริ หาร

วันที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัทฯ

- Master of Science (Computer Science), University of Iowa, USA
- พาณิ ช ยศาสตร์ และการบั ญ ชี สาขาสถิ ติ (เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ สอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee
(RNG) รุ่น 7/2558
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC)
รุ่น 20/2558
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 18/2550
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548
25 กุมภาพันธ์ 2558

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ

1 ปี 2 เดือน

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ที่ปรึกษาด้ านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
บริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไอที ซิตี ้ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน

-

กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จํากัด
กรรมการ บริ ษัท นวทวีป จํากัด
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุม่
กระทรวงด้ านความมัน่ คงและการต่างประเทศ
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- กรรมการ บริ ษัท เอเซิร์ทส์ จํากัด
การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

- ที่ปรึกษาด้ านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
บริ ษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ
สัดส่ วนของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2558

- กรรมการ และที่ปรึกษาด้ านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จํากัด (มหาชน)
70,000 หุ้น
ร้ อยละ 0.00548
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

10 ครัง้ จาก 12 ครัง้
2 ครัง้ จาก 4 ครัง้
10 ครัง้ จาก 12 ครัง้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตัง้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่ งปั จจุบัน

นายสมเกียรติ ศุขเทวา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หารความเสี่ยง

อายุ

71 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ศ ศิ น ท ร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริ หาร

Sloan School M.I.T., USA
- Senior Executive Program (SEP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Special Seminar 2/2556 “Risk Resilience: How the company’s directors
should deal with the issues of Enterprise Risk Management?”
- โครงการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน ประจําปี 2555
- บทบาทของคณะกรรมการยุคใหม่กบั การสร้ างมูลค่าและการเป็ นองค์กรยัง่ ยืน
ปี 2555
- งบการเงินกับการคอร์ รัปชัน่ ในตลาดทุน ปี 2555
- ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 7/2555
- ประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR) รุ่น 12/2555
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee
(RNG) รุ่น 1/2554
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- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุ่น 3/2554
- ประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554
- ประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554
- ประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
รุ่น 13/2554
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554
- ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่น 3/2552
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2547
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 40/2547
- ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 8/2547
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่น 6/2551
วันที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริ ษัทฯ

23 พฤษภาคม 2543

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ

15 ปี 4 เดือน

ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเนอร์ ยี่ เอิร์ธ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริ ษัท อีโค เอ็นเนอร์ ยี กรุ๊ป คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
- กรรมการและที่ปรึกษา บริ ษัท ไทยมาร์ ท คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
- กรรมการ บริ ษัท คอร์ แวค (ประเทศไทย) จํากัด

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประสบการณ์ การทํางาน

- ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท ไทยมาร์ ท คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2558

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

12 ครัง้ จาก 12 ครัง้
16 ครัง้ จาก 16 ครัง้
12 ครัง้ จาก 12 ครัง้

• คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้ องไม่มีธุรกิจ หรื อส่วนร่ วมในการบริ หารงาน หรื อมีผลประโยชน์ เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดย
อิสระของตน โดยบริ ษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้ มกว่าประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวัน ที่ 15 ธั นวาคม 2551 และที่แก้ ไขเพิ่มเติ มรวมถึงประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรื่ อง
ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทั ้งนี ้ ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย (ข้ อนีท้ างบริ ษัทฯ ได้ กําหนด
นิยามและคุณสมบัติเข้ มกว่าประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่กําหนดไม่เกินร้ อยละ 1)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
3. ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมายในลัก ษณะที่ เ ป็ น บิ ด า มารดา คู่ ส มรส
พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอ
ให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันแต่งตั ้ง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การ
เกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้องกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถื อหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของ
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีธุรกิจหรื อส่วนร่วมในการบริ หารงาน หรื อมีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่
ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็ นได้ อย่างเป็ นอิสระ โดยไม่คํานึ งถึงผลประโยชน์ ใด ๆ ที่เกี่ ยวกับทรั พย์ สินหรื อ
ตําแหน่งหน้ าที่ และไม่ตกอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้
ตามที่พงึ จะเป็ น
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