เอกสารแนบ 4
เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ
ขอมูลของกรรมการที่เสนอใหแตงตั้งกลับเขาเปนกรรมการตอไปทั้ง 3 ทาน มีดังนี้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นายศุภเดช พูนพิพัฒน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ

อายุ

60 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรม

- Master of Science, University of Wisconsin, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 8/2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ

31 ป

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

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

ตําแหนงในกิจการอื่น

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ
ประสบการณการทํางาน
ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน

การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

-

กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด
กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด

- รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด
ไมมีการดํารงตําแหนง
Project Finance บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํากัด (มหาชน)
มีคดีขอพิพาททางกฎหมาย โดยคดียังไมสิ้นสุด และยังคงคุณสมบัติการดํารง
ตําแหนงกรรมการและผูบริหารตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวของ
อยางครบถวน
ไมมีการถือหุน
ไมมี

หนาที่ 35

เอกสารแนบ 4
การเขารวมประชุมป 2553
การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ

- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง
มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ และวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาเห็ น ชอบตามที่ ค ณะกรรมการสรรหาเสนอ
นายศุ ภ เดช พู น พิ พั ฒ น ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ก ารเป น กรรมการตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ ขอ บังคับบริษัทฯ จึ งเห็นสมควรนํ าเสนอที่ประชุม ผูถือหุนใหเปน ผู
พิจารณาลงมติ อนุมัติเลือกตั้งใหกลับเขามาเปนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

หนาที่ 36

เอกสารแนบ 4
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

อายุ

62 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรม

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

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ

10 ป 10 เดือน

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

ไมมีการดํารงตําแหนง

ตําแหนงในกิจการอื่น

ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไมมีการดํารงตําแหนง

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ

ไมมีการดํารงตําแหนง

ประสบการณการทํางาน

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน
การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเขารวมประชุมป 2553

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ

-

กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด
กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

ไมมี
ไมมีการถือหุน
ไมมี
-

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน

13 ครั้ง
14 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง

จาก 14 ครั้ง
จาก 14 ครั้ง
จาก 4 ครั้ง
จาก 3 ครั้ง

มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ และวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จารณาเห็ น ชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาเสนอ
นางศิ ริ เ พ็ ญ สี ต สุ ว รรณ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ก ารเป น กรรมการตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ ขอบังคับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผู
พิจารณาลงมติ อนุมัติเลือกตั้งใหกลับเขามาเปนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

หนาที่ 37

เอกสารแนบ 4

ลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ

1. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ/บริษัทยอย
2. ความสัมพันธกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา
2.1 ไมเปนกรรมการที่มีสว นรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่
ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
2.2 ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
2.3 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทํา
หนาที่ไดอยางเปนอิสระ

หนาที่ 38

เอกสารแนบ 4
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

นางพันธทิพย สุรทิณฑ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน

อายุ

62 ป

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา
การอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays Kansas State College, USA
- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 27/2552
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 5/2544
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุนที่ 3
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุนที่ 40

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ

1 ป 11 เดือน

ตําแหนงในบริษทั จดทะเบียนอื่น

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

ตําแหนงในกิจการอื่น

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สํานักงานสงเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส
จํากัด
- กรรมการบริหาร มูลนิธิวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

ไมมีการดํารงตําแหนง

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ

ไมมีการดํารงตําแหนง

ประสบการณการทํางาน

- อธิบดี กรมธนารักษ
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
- กรรมการ และกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด
- รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
- กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน)
- ผูอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน
การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ไมมี
ไมมีการถือหุน
ไมมี

หนาที่ 39

เอกสารแนบ 4
การเขารวมประชุมป 2553

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

-

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
14 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
14 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา
4 ครั้ง
เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 3 ครั้ง

จาก
จาก
จาก
จาก

14 ครั้ง
14 ครั้ง
4 ครั้ง
3 ครั้ง

มีสวนไดเสียในวาระคาตอบแทนกรรมการ และวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริ ษัท ฯ พิ จ ารณาเห็ น ชอบตามที่ ค ณะกรรมการสรรหาเสนอ
นางพั น ธ ทิ พ ย สุ ร ทิ ณ ฑ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ก ารเป น กรรมการตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ ขอบังคับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผู
พิจารณาลงมติ อนุมัติเลือกตั้งใหกลับเขามาเปนกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

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 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารทํา
หนาที่ไดอยางเปนอิสระ

• 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 ซึ่งสรุปไดดังนี้
(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนวันแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่
ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา มารดา คูสมรส พี่
นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่
อาจเปนการขัดขวาง การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงตั้ง
(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุน
ที่มีนัยผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงตั้ง
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เอกสารแนบ 4
(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทยอย ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผู
ถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนองกวาสองปกอนวันแตงตั้ง
(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวน
ที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน
รอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระ โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน
หรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมมีสถานการณใดที่จะมาบีบบังคับใหไม
สามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน
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