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บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 
 
หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการของบริษัท 
 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมีหน้าท่ีในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยท่ีครบ
กําหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมถงึการพิจารณาและกลัน่กรองรายช่ือผู้ ท่ีมีความเหมาะสมจากการเสนอช่ือโดยผู้
ถือหุ้นและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ หรือเพ่ือนําเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป โดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีหน้าท่ีพิจารณาผู้ ท่ีมีคณุวฒิุท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานในอดีตท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท มีความเป็นผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้
มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไมด่า่งพร้อย และมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจอยา่งมืออาชีพ 
ด้วยความซ่ือสตัย์ และเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
 
การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มีหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

 
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน

รวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ผู้ ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ท่ีมีอยูท่ัง้หมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ผู้ เป็นประธานท่ีประชุม
เป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
อนึง่ กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท ใช้วิธีเดียวกนักบักระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร  
 
โดยท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือให้แต่งตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้
ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการของบริษัทแล้วว่ามีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
และมีจํานวนเพียงพอตามหลกัเกณฑ์ 
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ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

ช่ือ – นามสกุล นายชยั โสภณพนิช 

อายุ 76 ปี 

ประเภทกรรมการ ประธานคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการการลงทนุ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 36 ปี 

การศกึษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัโคโลราโด สหรัฐอเมริกา 

หลกัสตูรการจดัการขัน้สงู The Wharton School มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนีย 
สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program  รุ่น 16/2545 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Chairman 2000 รุ่น 10/2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 11/2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
11/2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ฟรููกาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด์) 
09/2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ 
11/2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 

ตําแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
ประธานกรรมการ บมจ. ฟรููกาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด์) 
ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ 
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรับประกนัภยัตอ่ 

ตําแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัท
จดทะเบียน 

ประธานกรรมการ บริษัท ไวทลัไลฟ์ จํากดั 
ประธานกรรมการ มลูนิธิโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจทาํ
ให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การถือหุ้นในบริษัท จํานวน 10,992,920 หุ้น คิดเป็น 1.506% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 
(สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั และรวม
การถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดีอาญาที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้
ทาํโดยทุจริต 

ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท (1/4) 
คณะกรรมการการลงทนุ (1/3)  
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ช่ือ – นามสกุล นายชาญวิทย์ ตนัต์ิพิพฒัน์  

อายุ 75 ปี 

ประเภทกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 44 ปี 

การศกึษา ปริญญาตรีแพทยศาสตร์และศลัยศาสตร์ มหาวิทยาลยัลีดส์ (Leeds University) 
สหราชอาณาจกัร 

วฒิุบตัร ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์แหง่เมืองเอดินเบอระ สหรัชอาณาจกัร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - 

ประสบการณ์การทาํงาน ศาสตราจารย์กิตติคณุ ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 

ตําแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไมมี่ 

ตําแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัท
จดทะเบียน 

ไมมี่ 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจทาํ
ให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การถือหุ้นในบริษัท จํานวน 475,310 หุ้น คิดเป็น 0.0651% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 
(สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั และรวม
การถือหุ้นของคู่สมรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดีอาญาที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้
ทาํโดยทุจริต 

ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท (4/4) 
คณะกรรมการการลงทนุ (3/3)  
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กรรมการอสิระ 

นิยามของกรรมการอสิระ 

“กรรมการอสิระ” หมายถงึ กรรมการท่ีมีคณุสมบติัดงันี ้(ซึง่มีความเคร่งครัดเทา่ ๆ กบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระของบริษัทมีดังต่อไปนี ้
 
- ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท (ปัจจบุนัและสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่
สมรสของบตุร กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคมุของบริษัท (ปัจจบุนัและสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) โดยรายละเอียดตามข้อกําหนดของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่(ปัจจบุนัและสองปีก่อน
ได้รับการแตง่ตัง้) 

- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ
คา่บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้น
แตจ่ะได้รับการผอ่นผนัข้อห้ามการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย (ปัจจบุนั
และสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบั
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

- ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

- ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเหน็ได้อยา่งเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระแทนผู้ที่ออกตามวาระ 

ช่ือ – นามสกุล นางอรุณี เกษตระทตั 

อายุ 72 ปี  

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 13 ปี 

การศกึษา บริหารธุรกิจบณัฑิต University of Portland ออริกอน สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 
2554 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation รุ่น 2554 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Role of Compensation Committee รุ่น 2556 สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 2552 - 2556 กรรมการผู้จดัการ บริษัท จดัหางาน เอเอ ทาเลนท์ จํากดั 
2557 - ปัจจบุนั ประธานบริษัท บริษัท จดัหางาน เอเอ ทาเลนท์ จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 

ตําแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไมมี่ 

ตําแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัท
จดทะเบียน 

ไมมี่ 

ตาํแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจทาํ
ให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไมมี่ 

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ (สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รวมหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั 
และรวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย
คดีอาญาที่เก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้
ทาํโดยทุจริต 

ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท (4/4) 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน (3/3)  




