เอกสารแนบ 4
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัท และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ไดรับ
การเสนอรายชื่อดังตอไปนี้ เห็นวาบุคคลดังกลาวเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการ
ทํางานที่โปรงใส มีวิสัยทัศนกวางไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการไดเปนอยางดี
อีกทั้งมีความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา
รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตาม
วาระ
ชื่อ
ม.ร.ว. จันทรแรมศิริโชค จันทรทัต
ตําแหนง
กรรมการและประธานกรรมการ
สัญชาติ
ไทย
อายุ
77 ป
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 10 มกราคม 2551)
675,030 หุน (รอยละ 0.10)
ที่อยู
402 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
B.A. Honours (Economics) University of Cambridge, England
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ประสบการณการทํางาน
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
2537 – ปจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
2544 – ม.ค. 2548
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
2544 – 2545
ประธานกรรมการ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2535 – 2547
กรรมการ
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)
2533 – 2535
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
2534 – ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการ
2528 – 2533
ผูอํานวยการ
2525 – 2528
รองผูจัดการใหญ

บริษัท ซี.เอส. แคปปตอล จํากัด
ธนาคารออมสิน จํากัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
กรรมการ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 13 ปี
ประวัติการเขารวมประชุมป 2550 13/13
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ
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ชื่อ
ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต
ตําแหนง
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
สัญชาติ
ไทย
อายุ
41 ป
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 10 มกราคม 2551)
173,080 หุน (รอยละ 0.03)
ที่อยู
402 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรคลีย (University of
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
California – Berkeley)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยมินิโซตา (University of Minnesota)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 70/2006) จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณการทํางาน
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
ก.พ. 2548 – ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2548 – ปจจุบัน
กรรมการ
2550 – ปจจุบัน
2545 – 2548
2543 – 2545
2537 – 2543
2536 – 2537
2534 – 2536
2532 – 2534

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
ผูจัดการ
ผูจัดการฝายอาวุโส
ผูชวยผูจัดการ ฝายการเงิน
ผูชวยผูจัดการ ฝาย Financial
Engineering Risk Management
ผูชวยผูจัดการ
ฝาย Capital Markets Credit

บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด
และบริษัทในกลุมโทรีเซน
บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน)
กลุมบริษัท มอรแกน สแตนเลย (สิงคโปร)
กลุมบริษัท เจพี มอรแกน (ฮองกง)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ฝายธุรกิจโครงการ
ธนาคารแหงอเมริกา (กรุงเทพ)
ธนาคารแหงอเมริกา (ฮองกง)
ธนาคารแหงอเมริกา (ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอรเนีย)

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
กรรมการ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 3 ปี
ประวัติการเขารวมประชุมป 2550 13/13
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ
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นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
กรรมการอิสระและกรรมการกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการสรรหา
สัญชาติ
ไทย
อายุ
58 ป
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 10 มกราคม 2551)
- ไมมี ที่อยู
183 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
Bachelor of Science (Management Science), Colorado State University, USA
ประสบการณการทํางาน
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
2550
กรรมการกําหนดคาตอบแทนและ
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหา
2533 – ปจจุบัน
กรรมการและกรรมการคาตอบแทน
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)
2548 – 2549
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ,
ธนาคาร จีอี มันนี่ เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
กรรมการคาตอบแทนและกรรมการ
สรรหา
2547 – 2548
ผูบริหารควบคุมงานดานการ
บริษัท จีอี มันนี่ ไฟแนนซ จํากัด (มหาชน)
ตรวจสอบภายใน
2534 – 2541
กรรมการผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
2529 – 2534
ผูอํานวยการอาวุโส
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
2520 – 2529
ผูอํานวยการ
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
2518 – 2520
เจาหนาที่สินเชื่อ
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ชื่อ
ตําแหนง

กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
2546 – 2547
ผูจัดการ
2542 – 2545
ประธานฝายปฏิบัติการ (COO)
2516 – 2518
เจาหนาที่สินเชื่อ

สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
บริษัท อัลฟา แคปปตอล เอเอ็มซี จํากัด
บริษัท คอนติเนนทัล อิลินอยส (ประเทศไทย) จํากัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
กรรมการอิสระ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 8 เดือน
ประวัติการเขารวมประชุมป 2550 4/5
ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ
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ชื่อ
นางโจอี้ ฮอรน
ตําแหนง
กรรมการอิสระ
สัญชาติ
อเมริกัน
อายุ
41 ป
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 10 มกราคม 2551)
- ไมมี ที่อยู
10 Draycott Park, #24-08, Draycott 8 Singapore 59405
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- MBA, Yale University, New Haven, Connecticut, USA, 1991
- BA, Williams College, Williamstown Massachusetts, USA,1987
ประสบการณการทํางาน
กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
Norse Energy Corp. ASA
Oslo, Norway
2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ
2549
กรรมการอิสระ
Petrojarl ASA
Oslo, Norway
2543 – ปจจุบัน ที่ปรึกษา & Private Investor
Greylock Management AS
Oslo, Norway
หุนสวน/ Equity Research Analyst HQ Norden Securities
Oslo, Norway
2539 - 2543
รองประธาน
Credit Suisse First Boston,
New York, NY, USA
2537 - 2539
Mergers & Acquisitions
กรรมการ
Saks Fifth Avenue,
New York, NY, USA
2535 - 2537
Financial Planning
นักวิเคราะหและหุนสวน
Smith Barney, Harris Upham & New York, NY, USA
2530 - 2535
Co. Inc., Investment Banking
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
กรรมการอิสระ
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ - ไมมี ประวัติการเขารวมประชุมป 2550 - ไมมี ผูที่ไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะ
ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญและไมมีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลประโยชนของบริษัทฯ และ/
หรือผลประโยชนของผูถือหุน
คุณสมบัติประการสําคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง
1. กรรมการอิสระรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของจะตองไมถือหุนมากกวารอยละ 5 ซึ่งรวมถึงหุนที่ถือโดยบุคคลที่
เกี่ยวของของหุนที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ในกรณีที่เปนกรรมการใน
คณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุนดังกลาวจะจํากัดไมใหเกินรอยละ 0.5
2. กรรมการอิสระตองไมเกี่ยวของกับการบริหารจัดการวันตอวัน หรือเปนที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนจาก บริษัท
ฯ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือบริษัทที่เกี่ยวของ หรือจากผูถือหุนรายใหญใดก็ตาม
3. กรรมการอิสระจะตองไมมีสวนไดเสียทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นๆ ในการบริหารจัดการและในธุรกิจ
ปจจุบันทั้งในทางตรงหรือทางออมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บริษัทรวมหรือบริษัทที่เกี่ยวของอื่นใด หรือผูถือหุน
รายใหญ
4. กรรมการอิสระจะตองไมมีความเกี่ยวของ หรือเปนญาติกับกรรมการที่เปนผูบริหาร เจาหนาที่บริหาร หรือ
ผูถือหุนรายใหญใด
5. กรรมการอิสระจะตองไมทําการเปนตัวแทนอยางเปดเผยหรืออยางไมเปดเผยของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ
หรือกลุมผูถือหุนใด หรือเปนญาติของผูถือหุนรายใหญคนใดหรือกลุมผูถือหุนใด
6. กรรมการอิสระจะตองทําหนาที่และใชวิจารณญาณของตนโดยไมไดรับอิทธิพลจากกรรมการที่เปนผูบริหาร
หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของหรือญาติ
บริษัทฯไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ
ในเรื่องการถือหุนในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทตองถือหุนในบริษัทไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผูที่จะเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระมีความสัมพันธในลักษณะอื่นที่เกี่ยวของดังนี้
รายชื่อกรรมการที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
นางโจอี้ ฮอรน

ลักษณะความสัมพันธ
การถือหุนในบริษัท
- จํานวนหุน
- สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/บริษัทยอย
การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ/
บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน
หรือในชวง 2 ปที่ผานมา
(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจาง
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
(2) เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ
(3) มีความสัมพันธทางธุรกิจ
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