
เอกสารหมายเลข  4 

บุคคลทไีด้ร ับการเสนอชือใหเ้ลือกตังเข ้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบร ิษัท  

กรรมการ  

หลักเกณฑแ์ละวิธ ีการสรรหากรรมการของบร ิษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนมีหนา้ทีในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยทีครบ
กาํหนดออกตามวาระหรอืกรณีอืน ๆ รวมถึงการพิจารณาและกลนักรองรายชือผูท้ีมีความเหมาะสมจากการเสนอชือโดยผู้
ถือหุน้และนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือพิจารณาแตง่ตงั หรือเพือนาํเสนอผูถื้อหุน้เพือพิจารณาเลือกตงัต่อไป โดย
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนมีหนา้ทีพิจารณาผูท้ีมีคณุวฒิุทเีหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู ้
ความสามารถ และประสบการณก์ารทาํงานในอดีตทีจะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท มีความเป็นผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล เป็นผู้
มีคณุธรรมและจรยิธรรม มีประวติัการทาํงานทีโปรง่ใสไม่ด่างพรอ้ย และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจอย่างมืออาชีพ 
ดว้ยความซือสตัย ์และเป็นผูท้ีมีคณุสมบติัตามกฎหมายและกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท 
 
การเลือกตงักรรมการของบรษัิทโดยทีประชมุผูถื้อหุน้ มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี 
 
1. ผูถื้อหุน้คนหนงึมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนงึหุน้ตอ่หนึงเสียง 

 
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใชว้ิธีลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน

รวมกนัเป็นคณะ ตามแต่ทีประชมุผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครงัผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนน
ทีมีอยู่ทงัหมด จะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใด หรอืคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
 

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหผู้เ้ป็นประธานทีประชุม
เป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

 
อนงึ กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบรษัิท ใชว้ิธีเดียวกนักบักระบวนการในการสรรหากรรมการ 
 
โดยทีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอชือบคุคลเพือใหเ้ลือกตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท บคุคลทีไดร้บัการเสนอชือในครงั
นีไดผ่้านกระบวนการกลนักรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงัของคณะกรรมการของบรษัิทแลว้ว่ามีคณุสมบติัทีเหมาะสม
กบัการประกอบธุรกิจของบรษัิท และมีจาํนวนเพียงพอตามหลกัเกณฑ ์
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เอกสารหมายเลข 4 

ขอ้มลูบคุคลทีไดร้บัการเสนอชือใหเ้ลือกตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ชือ  – นามสกุล นายชัย โสภณพนิช 

อายุ 79 

ประเภทกรรมการ  ประธานคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการการลงทนุ 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการ  46 ปี  
(รวมระยะเวลาทีเป็นอยู่และระยะเวลาทจีะดาํรง

ตาํแหน่งจนครบวาระนี 49 ปี) 

การศึกษา ปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจ University of Colorado สหรฐัอเมรกิา 
Advanced Management Program, The Wharton School, สหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาบตัร วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูร ปรอ. รุน่ที  

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ  
(สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย) 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
Director Certification Program รุน่ 16/2002 
Role of Chairman Program รุน่ 10/2004 

ประสบการณก์ารทาํงาน 11/2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
 2521 – 06/2560 

11/2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ไฟน ์เม็ททลั เทคโนโลยีส ์
 2531 – 06/2560  (เดิมชือ บมจ. ฟรููกาวา เม็ททลั (ไทยแลนด)์) 

09/2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล 
 2529 – 06/2560 

11/2561 – 04/2564 ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรบัประกนัภยัตอ่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ /ผู้บร ิหารใน
กิจการอ ืน 

 

ตาํแหน่งในบร ิษัทจด
ทะเบยีนอ ืน  

ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
ประธานกรรมการ บมจ. ไฟน ์เม็ททลั เทคโนโลยีส ์
ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล 

ตาํแหน่งในบร ิษัทอนืท ี
ไม่ใช ่บร ิษัทจดทะเบียน  

ประธานกรรมการ บรษิัท ไวทลัไลฟ์ จาํกดั 
ประธานกรรมการ มลูนิธิโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์

ตาํแหน่งในกิจการอนืท ี
อาจทาํใหเ้กิดความ
ข ัดแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบร ิษัท  

ไม่มี 
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ชอื  – นามสกุล นายชัย โสภณพนิช 

การถอืหุน้ในบร ิษัท จาํนวน , ,  หุน้ คิดเป็น . % ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด 
(สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที  ธนัวาคม  รวมหุน้บรุมิสิทธิและหุน้สามญั และรวมการ
ถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ) 

ข ้อพพิาททางกฎหมาย
คดอีาญาทเีกียวกับ
ทร ัพยซ์ ึงได้ทาํโดยทุจร ิต 

ไม่มี 

การเข ้าร ่วมประชุม คณะกรรมการบรษัิท ( / ) 
คณะกรรมการการลงทนุ ( / ) 
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เอกสารหมายเลข  4 

ข ้อมูลบุคคลทไีด้ร ับการเสนอชือใหเ้ลือกตังเข ้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

ชือ  – นามสกุล นายชาญวิทย  ์ตันตพิพิ ัฒน  ์

อายุ 79 

ประเภทกรรมการ  รองประธานคณะกรรมการ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการ  47 ปี 
(รวมระยะเวลาทีเป็นอยู่และระยะเวลาทจีะดาํรงตาํแหน่งจน

ครบวาระนี 50 ปี) 

การศึกษา ปรญิญาตรแีพทยศาสตรแ์ละศลัยศาสตร ์มหาวิทยาลยัลีดส ์(Leeds University)  
สหราชอาณาจกัร 

วฒิุบตัร ราชวิทยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งเมืองเอดินเบอระ สหรชัอาณาจกัร 

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ  
(สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย) 

ไม่มี 

ประสบการณก์ารทาํงาน ศาสตราจารยกิ์ตติคณุ ภาควิชาศลัยศาสตร ์คณะแพทยศ์าสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ /ผู้บร ิหารใน
กิจการอ ืน 

 

ตาํแหน่งในบรษัิทจด
ทะเบียนอืน 

ไม่มี 

ตาํแหน่งในบรษัิทอืน
ทไีม่ใช่บรษัิทจด
ทะเบียน 

ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอนืท ี
อาจทาํใหเ้กิดความ
ข ัดแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบร ิษัท  

ไม่มี 

การถอืหุน้ในบร ิษัท จาํนวน ,  หุน้ คิดเป็น . % ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด 
(สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที  ธนัวาคม  รวมหุน้บรุมิสิทธิและหุน้สามญั และรวมการ
ถือหุน้ของคูส่มรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ) 

ข ้อพพิาททางกฎหมาย
คดอีาญาทเีกียวกับ
ทร ัพยซ์ ึงได้ทาํโดยทุจร ิต 

ไม่มี 

การเข ้าร ่วมประชุม คณะกรรมการบรษัิท ( / ) 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ( / ) 
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กรรมการอ ิสระ 

นิยามของกรรมการอิสระ 

“กรรมการอ ิสระ” หมายถึง กรรมการทีมีคณุสมบติัดงันี (ซงึมีความเครง่ครดัเท่ากบัหรอืเขม้กวา่ขอ้กาํหนดขนัตาํของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 
 
- ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ  ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถือโดยผูท้เีกียวขอ้งดว้ย 

- ไม่เป็นกรรมการทีมีส่วนรว่มบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง ทปีรกึษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุ
ของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม บรษัิทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของ
บรษัิท (ปัจจบุนัและสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตงั) 

- ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืการจดทะเบียนในลกัษณะทีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พีนอ้ง และบตุร รวมทงัคู่
สมรสของบตุร ของกรรมการรายอืน ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจะไดร้บัเสนอชือเป็น
กรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

- ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของ
บรษัิท ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั หรือผูมี้
อาํนาจควบคมุของผูท้ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
มีอาํนาจควบคมุของบรษัิท (ปัจจบุนัและสองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตงั) โดยรายละเอียดตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

- ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท 
และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซงึมีผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิท
ใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู่ (ปัจจบุนัและสองปีก่อน
ไดร้บัการแตง่ตงั) 

- ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซงึรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นทีปรกึษากฎหมายหรอืทีปรกึษาทางการเงิน ซงึไดร้บั
คา่บรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจ
ควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้
แตจ่ะไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่วตามหลกัเกณฑข์องกฎหมาย (ปัจจบุนั
และสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตงั) 

- ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัแตง่ตงัขนึเป็นตวัแทนของกรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซงึเป็นผูเ้กียวขอ้งกบั
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

- ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรือบรษัิทย่อย หรอืไม่เป็น
หุน้สว่นทีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีปรกึษาทีรบัเงินเดือน
ประจาํ หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหนงึของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิทอืนซงึประกอบกิจการทีมีสภาพ
อย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

- ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 
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ข ้อมูลบุคคลทไีด้ร ับการเสนอชือใหเ้ลือกตังเข ้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอ ิสระ 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้วา่บคุคลทีจะเสนอชือใหเ้ลือกตงัเป็นกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ และจะสามารถใหค้วามเห็น
ไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเกียวขอ้ง 
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อายุ 74 

ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

จาํนวนปีทเีป็นกรรมการ   ปี 
(รวมระยะเวลาทีเป็นอยู่และระยะเวลาทีจะดาํรงตาํแหน่งจน

ครบวาระนี  ปี) 

การศึกษา บรหิารธุรกิจบณัฑิต University of Portland ออรกิอน สหรฐัอเมรกิา 
บญัชีบณัฑิต University of Portland ออรกิอน สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ  
(สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย) 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุน่ /  
Director Accreditation (DAP) รุน่ /  
Role of Compensation Committee (RCC) รุน่ /  
Board Matters & Trends (BMT) รุน่ 9/2563 
Board Nomination & Compensation (BNCP) รุน่ /  

ประสบการณก์ารทาํงาน  2551 - ปัจจบุนั ประธานบรษัิท บรษัิท จดัหางาน เอเอ ทาเลนท ์จาํกดั 
2548 - 2551 ทีปรกึษาอิสระดา้นทรพัยากรบคุคล 
2530 - 2548 หุน้สว่น ทีปรกึษาดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

บรษัิท เอินสแ์อนดย์งั จดัหางาน จาํกดั 
2523 – 2530 ทีปรกึษา บรษัิท พีเอ คอนซลัติง (ประเทศไทย) จาํกดั 
2518 – 2523 ฝ่ายควบคมุการเงิน บรษัิท โรงแรมโอเรยีลเต็ล (ประเทศไทย) จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ /ผู้บร ิหารใน
กิจการอ ืน 

 

ตาํแหน่งในบรษัิทจด
ทะเบียนอืน 

ไม่มี 

ตาํแหน่งในบรษัิทอืน
ทีไม่ใช่บรษิัทจด
ทะเบียน 

ไม่มี 

ตาํแหน่งในกิจการอ ืนท ี
อาจทาํใหเ้กิดความ
ข ัดแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบร ิษัท  

ไม่มี 
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การถอืหุน้ในบร ิษัท ไม่มี 
(สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที  ธนัวาคม  รวมหุน้บรุมิสิทธิและหุน้สามญั และรวมการ
ถือหุน้ของคู่สมรสและบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ) 

ข ้อพพิาททางกฎหมาย
คดอีาญาทเีกียวกับ
ทร ัพยซ์ ึงได้ทาํโดยทุจร ิต 

ไม่มี 

การเข ้าร ่วมประชุม คณะกรรมการบรษัิท ( / ) 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ( / ) 
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