เอกสารแนบ 2

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้ างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตาม
กฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้ วน
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่ อไป
ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งปั จจุบัน

นายบันเทิง ตันติวิท
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
ประธานกรรมการ

อายุ

74 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute of
Technology, USA
- Bachelor of Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of
Technology, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริ หาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของประเทศไทย ปี 2560
(Anti-Corruption for Executives)

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

30 ตุลาคม 2523

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัทฯ

38 ปี 6 เดือน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

จานวน 1 แห่ง
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 7 แห่ง
- กรรมการ บริษัท แหลมไทร วิลเล็จ จากัด
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ ้ง จากัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ ท จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จากัด
- กรรมการ บริษัท บี.วี. โฮลดิ ้ง จากัด
- กรรมการ บริษัท ดีบกุ จากัด
- กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์ มมิ่ง จากัด
หน้ าที่ 35

เอกสารแนบ 2
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ประสบการณ์ การทางาน

- ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ไม่มี
- กรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จากัด
- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2561

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

หน้ าที่ 36

11 ครัง้ จาก 12 ครัง้

เอกสารแนบ 2
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่ อไป
ชื่อ - นามสกุล

นายวิชิต ญาณอมร

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
ตาแหน่ งปั จจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการกากับความเสี่ยง*
อายุ

72 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- Master of Science (Computer Science), University of lowa, USA
- พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาสถิติ (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริ หาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 3/2559
- 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
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของประเทศไทย ปี 2560
(Anti-Corruption for Executives)
- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สัมมนา IT Future for Listed Company ครัง้ ที่ 3/2560
- สัมมนา IT Future for Capital Market ครัง้ ที่ 2/2561

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

25 กุมภาพันธ์ 2558

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัทฯ

4 ปี 2 เดือน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

จานวน 3 แห่ง
- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาด้ านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี ้ จากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 37

เอกสารแนบ 2
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 3 แห่ง
- กรรมการ บริษัท อมรชีวิน จากัด
- กรรมการ บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จากัด
- กรรมการ บริษัท นวทวีป จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

- ที่ปรึกษาด้ านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางาน

- ที่ปรึกษาด้ านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จากัด (มหาชน)
- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุม่ กระทรวง
ด้ านความมัน่ คงและการต่างประเทศ
- กรรมการ บริษัท เอเซิร์ทส์ จากัด

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมปี 2561

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

12 ครัง้ จาก 12 ครัง้

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

6 ครัง้ จาก 7 ครัง้

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง*

12 ครัง้ จาก 12 ครัง้

หมายเหตุ * คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการเปลี่ยนชื่อเป็ นคณะกรรมการกากับความเสี่ยง มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562

หน้ าที่ 38

เอกสารแนบ 2
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่ อไป
ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่ งปั จจุบัน

นายปริญญา หอมเอนก
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกากับความเสี่ยง

อายุ

49 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริ หาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 217/2559
International Information System Security Certification Consortium
- Certified Information System Security Professional (CISSP)
ISACA
- Certified Information System Auditor (CISA)
- Certified in the Governance of Enterprise IT
Association of Certified Fraud Examiners
- Certified Fraud Examiner (CFE)

วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ

23 พฤศจิกายน 2561

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัทฯ

5 เดือน

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

จานวน 6 แห่ง
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้ า อนาไลติค จากัด
- วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ และเลขานุการ สมาคมความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)
- ที่ปรึกษา บริษัท บุญรอดเทรดดิ ้ง จากัด
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไซเบอร์ ตรอน จากัด
- ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอซิส โปรเฟสชัน่ นัล เซ็นเตอร์ จากัด

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางาน

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
- กรรมการผู้จดั การ บริษัท เอซิส โปรเฟสชัน่ นัล เซ็นเตอร์ จากัด

การถือหุ้นในบริ ษัทฯ

ไม่มี

สัดส่ วนของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มี
หน้ าที่ 39

เอกสารแนบ 2
การเข้ าร่ วมประชุมปี 2561

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

2 ครัง้ จาก 2 ครัง้

- เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1 ครัง้ จาก 1 ครัง้

หมายเหตุ 1. ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
2. ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการกากับความเสี่ยง มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562

หน้ าที่ 40

เอกสารแนบ 2

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้ องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้ องกับ บริษัทอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ
ของตน โดยบริ ษัท ฯ มีแ นวทางพิจารณาคุณ สมบัติที่ เข้ มกว่า ประกาศของคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญ าต
และการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 รวมถึงประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 10/2561 เรื่ อง ธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงิน ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
1. ถื อหุ้น ไม่เกิ น ร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้น ที่ มีสิท ธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมการถื อหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้ องของกรรมการอิส ระรายนัน้ ๆ ด้ ว ย (ข้ อนี ท้ างบริ ษัท ฯ
ได้ กาหนดนิยามและคุณสมบัติเข้ มกว่าประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่กาหนดไม่เกินร้ อยละ 1)
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่ว นร่ ว มในการบริ ห ารงาน ลูกจ้ า ง พนักงาน ที่ป รึ กษาที่ ได้ เงิน เดื อนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท ฯ บริ ษัท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อย บริ ษัท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่อยล าดับ เดี ยวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษั ท ฯ
เว้ นแต่จะได้ พ้น จากการมีลักษณะดังกล่า วมาแล้ ว ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวัน แต่งตัง้ ทัง้ นี ้ ลั กษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็ นบุค คลที่ มีค วามสัมพัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลัก ษณะที่ เป็ น บิด า มารดา คู่ส มรส พี่น้ อ ง
และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ส อบบัญชีข องบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อย บริ ษัท ร่ วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมข องบริ ษั ท ฯ
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้ อยกว่าสองปี
ก่อนวันแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การ
เกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ ย วข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ าง
หุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้น
ที่มีสิท ธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท อื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่ มีส ภาพอย่า งเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับ กิจการของบริ ษั ท ฯ
หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีธุรกิจหรื อส่วนร่ วมในการบริ หารงาน หรื อมีผลประโยชน์ เกี่ยวข้ องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลกั ษณะอื่นใด
ที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ โดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อตาแหน่ง
หน้ าที่ และไม่ตกอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ ตามที่พึง
จะเป็ น
หน้ าที่ 41

