เอกสารหมายเลข 4
บุค คลทีได้ร ับ การเสนอชือให้เ ลือ กตังเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการ
หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารสรรหากรรมการของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยทีครบ
กําหนดออกตามวาระหรือกรณีอืน ๆ รวมถึงการพิจารณาและกลันกรองรายชือผูท้ ีมีความเหมาะสมจากการเสนอชือโดยผู้
ถือหุน้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาแต่งตัง หรือเพือนําเสนอผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาเลือกตังต่อไป โดย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีพิจารณาผูท้ ีมีคณ
ุ วุฒิทเหมาะสม
ี
โดยพิจารณาจากความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานในอดีตทีจะเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท มีความเป็ นผูน้ าํ วิสยั ทัศน์กว้างไกล เป็ นผู้
มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานทีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ
ด้วยความซือสัตย์ และเป็ นผูท้ ีมีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมายและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
การเลือกตังกรรมการของบริษัทโดยทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน
รวมกันเป็ นคณะ ตามแต่ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครังผูถ้ ือหุน้ ต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ทีมีอยู่ทงหมด
ั
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผูเ้ ป็ นประธานทีประชุม
เป็ นผูอ้ อกเสียงชีขาด
อนึง กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัท ใช้วิธีเดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการ
โดยทีไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอชือบุคคลเพือให้เลือกตังเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท บุคคลทีได้รบั การเสนอชือในครัง
นีได้ผ่านกระบวนการกลันกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการของบริษัทแล้วว่ามีคณ
ุ สมบัติทีเหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีจาํ นวนเพียงพอตามหลักเกณฑ์
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ข้อมูลบุคคลทีได้รบั การเสนอชือให้เลือกตังเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ชือ – นามสกุล

นายชัย โสภณพนิช

อายุ

79

ประเภทกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ
ประธานกรรมการการลงทุน

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

46 ปี
(รวมระยะเวลาทีเป็ นอยู่และระยะเวลาทีจะดํารง
ตําแหน่งจนครบวาระนี 49 ปี )

การศึก ษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Colorado สหรัฐอเมริกา
Advanced Management Program, The Wharton School, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุน่ ที

การอบรมหลัก สูต ร
กรรมการ
(สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย)

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

ประสบการณ์ก ารทํางาน

11/2561 – ปั จจุบนั
2521 – 06/2560

ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย

11/2561 – ปั จจุบนั
2531 – 06/2560

ประธานกรรมการ บมจ. ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส ์
(เดิมชือ บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์))

09/2561 – ปั จจุบนั
2529 – 06/2560

ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล

11/2561 – 04/2564

ประธานกรรมการ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

การดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการ/ผู้บ ริห ารใน
กิจ การอืน
ตําแหน่งในบริษัท จด
ทะเบีย นอืน

ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ประธานกรรมการ บมจ. ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส ์
ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล

ตําแหน่งในบริษัท อืนที
ไม่ใ ช่บ ริษัท จดทะเบีย น

ประธานกรรมการ บริษัท ไวทัลไลฟ์ จํากัด
ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

ตําแหน่งในกิจ การอืนที
อาจทําให้เ กิด ความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์
ต่อ บริษัท

ไม่มี
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ชือ – นามสกุล

นายชัย โสภณพนิช

การถือ หุน้ ในบริษัท

จํานวน , , หุน้ คิดเป็ น . % ของหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด
(สัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที ธันวาคม
รวมหุน้ บุรมิ สิทธิและหุน้ สามัญ และรวมการ
ถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ข้อ พิพ าททางกฎหมาย
คดีอ าญาทีเกียวกับ
ทรัพ ย์ซ ึงได้ท าํ โดยทุจ ริต

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท ( / )
คณะกรรมการการลงทุน ( / )
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ข้อ มูล บุค คลทีได้ร ับ การเสนอชือให้เ ลือ กตังเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ชือ – นามสกุล

นายชาญวิท ย์ ตัน ติพิพ ัฒน์

อายุ

79

ประเภทกรรมการ

รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

47 ปี
(รวมระยะเวลาทีเป็ นอยู่และระยะเวลาทีจะดํารงตําแหน่งจน
ครบวาระนี 50 ปี )

การศึก ษา

ปริญญาตรีแพทยศาสตร์และศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลีดส์ (Leeds University)
สหราชอาณาจักร
วุฒิบตั ร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเมืองเอดินเบอระ สหรัชอาณาจักร

การอบรมหลัก สูต ร
กรรมการ
(สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย)

ไม่มี

ประสบการณ์ก ารทํางาน

ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการ/ผู้บ ริห ารใน
กิจ การอืน
ตําแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอืน

ไม่มี

ตําแหน่งในบริษัทอืน
ทีไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน

ไม่มี

ตําแหน่งในกิจ การอืนที
อาจทําให้เ กิด ความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์
ต่อ บริษัท

ไม่มี

การถือ หุน้ ในบริษัท

จํานวน , หุน้ คิดเป็ น . % ของหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมด
(สัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที ธันวาคม
รวมหุน้ บุรมิ สิทธิและหุน้ สามัญ และรวมการ
ถือหุน้ ของคูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ข้อ พิพ าททางกฎหมาย
คดีอ าญาทีเกียวกับ
ทรัพ ย์ซ ึงได้ท าํ โดยทุจ ริต

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท ( / )
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ( / )
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กรรมการอิส ระ
นิยามของกรรมการอิส ระ
“กรรมการอิส ระ” หมายถึง กรรมการทีมีคณ
ุ สมบัติดงั นี (ซึงมีความเคร่งครัดเท่ากับหรือเข้มกว่าข้อกําหนดขันตําของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
- ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ ของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท โดยให้นบั รวมหุน้ ทีถือโดยผูท้ เกี
ี ยวข้องด้วย
- ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ทีปรึกษาทีได้รบั เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัท (ปั จจุบนั และสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู่
สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รบั เสนอชือเป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท (ปั จจุบนั และสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง) โดยรายละเอียดตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ (ปั จจุบนั และสองปี ก่อน
ได้รบั การแต่งตัง)
- ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้รบั
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนันด้วย เว้น
แต่จะได้รบั การผ่อนผันข้อห้ามการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย (ปั จจุบนั
และสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง)
- ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั แต่งตังขึนเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึงเป็ นผูเ้ กียวข้องกับ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนทีมีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึงของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท
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sเอกสารหมายเลข 4
ข้อ มูล บุค คลทีได้ร ับ การเสนอชือให้เ ลือ กตังเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิส ระ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทีจะเสนอชือให้เลือกตังเป็ นกรรมการอิสระมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
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ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

ปี
(รวมระยะเวลาทีเป็ นอยู่และระยะเวลาทีจะดํารงตําแหน่งจน
ครบวาระนี ปี )

การศึก ษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต University of Portland ออริกอน สหรัฐอเมริกา
บัญชีบณ
ั ฑิต University of Portland ออริกอน สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลัก สูต ร
กรรมการ
(สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย)

ประกาศนียบัตรหลักสูตร
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 /

ประสบการณ์ก ารทํางาน

2551 - ปั จจุบนั
2548 - 2551
2530 - 2548
2523 – 2530
2518 – 2523

ประธานบริษัท บริษัท จัดหางาน เอเอ ทาเลนท์ จํากัด
ทีปรึกษาอิสระด้านทรัพยากรบุคคล
หุน้ ส่วน ทีปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอินส์แอนด์ยงั จัดหางาน จํากัด
ทีปรึกษา บริษัท พีเอ คอนซัลติง (ประเทศไทย) จํากัด
ฝ่ ายควบคุมการเงิน บริษัท โรงแรมโอเรียลเต็ล (ประเทศไทย) จํากัด

การดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการ/ผู้บ ริห ารใน
กิจ การอืน
ตําแหน่งในบริษัทจด
ทะเบียนอืน

ไม่มี

ตําแหน่งในบริษัทอืน
ทีไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน

ไม่มี

ตําแหน่งในกิจ การอืนที
อาจทําให้เ กิด ความ
ขัด แย้งทางผลประโยชน์
ต่อ บริษัท

ไม่มี
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การถือ หุน้ ในบริษัท

ไม่มี
(สัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที ธันวาคม
รวมหุน้ บุรมิ สิทธิและหุน้ สามัญ และรวมการ
ถือหุน้ ของคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ข้อ พิพ าททางกฎหมาย
คดีอ าญาทีเกียวกับ
ทรัพ ย์ซ ึงได้ท าํ โดยทุจ ริต

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท ( / )
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ( / )
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