เอกสารแนบ 4

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

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
ตาแหน่ งปั จจุบัน

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จดั การใหญ่

อายุ

67 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริ หาร

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

- Master of Science, University of Wisconsin, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555
- ประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่น 1/2557
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552
23 พฤษภาคม 2526

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัทฯ

33 ปี 11 เดือน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ ห าร บริ ษั ท ปทุมไรซมิ ล แอนด์ แกรนารี
จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริ หาร และ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 32

เอกสารแนบ 4
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ประสบการณ์ การทางาน

-

ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ ตี ้ส์ อินเวสเม้ นท์ ไพรเวท จากัด
กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จากัด
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ ้ง จากัด
กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ ท จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จากัด

- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการคัดสรรประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
ไม่มี
- รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ ตี ้ส์ อินเวสเม้ นท์ ไพรเวท จากัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จากัด
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2559

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้ าที่ 33

12 ครัง้ จาก 12 ครัง้
12 ครัง้ จาก 12 ครัง้
12 ครัง้ จาก 12 ครัง้

เอกสารแนบ 4
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตัง้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งปั จจุบัน

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

- Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่น 1/2557
Singapore Institute of Directors
- Attendance for course LCD - Module 1: Listed Company Director EssentialsUnderstanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director
Ought to Know
- Attendance for course LCD - Module 2: Audit Committee Essentials
- Attendance for course LCD - Module 4: Nominating Committee Essentials
23 พฤษภาคม 2543

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัทฯ

16 ปี 11 เดือน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
Fraser and Neave, Limited (Singapore)
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริส จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางาน

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาหนดค่าตอบแทน Frasers Centrepoint
Limited (Singapore)
- กรรมการสรรหา และกรรมการกาหนดค่าตอบแทน บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มี
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เอกสารแนบ 4
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2559

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
12 ครัง้ จาก 12 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
15 ครัง้ จาก 15 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 6 ครัง้ จาก 6 ครัง้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตัง้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อ - นามสกุล

นายธีรพจน์ วัชราภัย

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
ตาแหน่ งปั จจุบัน

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

อายุ

64 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริ หาร

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

- Master of Business Administration, Boston University, USA
- B.A in Economics and Commerce, University of Melbourne, Australia
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2557
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่น 1/2557
3 เมษายน 2557

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัทฯ

3 ปี

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดารงตาแหน่ง

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จากัด
- กรรมการ บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จากัด
- กรรมการผู้จดั การ บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางาน

- กรรมการ บริษัท ธนุ ฌานา จากัด

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2559

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
10 ครัง้ จาก 12 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
15 ครัง้ จาก 15 ครัง้
- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 6 ครัง้ จาก 6 ครัง้

หน้ าที่ 35

เอกสารแนบ 4

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้ องไม่มีธุรกิจ หรื อส่วนร่วมในการบริ หารงาน หรื อมีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับ บริ ษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดย
อิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้ มกว่า ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 รวมถึงประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรื่ อง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย (ข้ อนีท้ างบริ ษัทฯ ได้ กาหนด
นิยามและคุณสมบัติเข้ มกว่าประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่กาหนดไม่เกินร้ อยละ 1)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็ นข้ าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นต ามกฎหมายในลัก ษณะที่ เ ป็ น บิ ด า มารดา คู่ส มรส
พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับการเสนอ
ให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การ
เกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้องกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ น้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยใน
ห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของ
จานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องอันอาจมี ผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่
ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็ น ได้ อย่างเป็ นอิสระ โดยไม่คานึ งถึงผลประโยชน์ ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์ สินหรื อ
ตาแหน่งหน้ าที่ และไม่ตกอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถแสดงความเห็ นได้
ตามที่พงึ จะเป็ น
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