สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 12 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการเพิม่ 1 ท่ าน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอ
แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่ งได้
พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความ
เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใส มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และ
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผา่ นมา
รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ชื่อ
นายประเสริ ฐ บุญสัมพันธ์
ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
ไทย
สั ญชาติ
อายุ
59 ปี
จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554) -ไม่มีทีอ่ ยู่
เลขที่ 91/34 ซอยวัฒนานิเวศน์ 4 ถนนสุ ทธิสาร สามเสนนอก
ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (MBA), Utah State University, สหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
- ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- Certificate in Advanced Management Program (AMP 155), Harvard Business School, สหรัฐอเมริ กา
- หลักสู ตรป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่ นที่ 10 (วปรอ 4010), วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
- หลักสู ตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริ หารชั้นสูง รุ่ นที่ 6, สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง (หลักสูตร วตท.) รุ่ นที่ 3, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP 26/2547) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์ การทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
2553- ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
2554- ปัจจุบนั
2548- ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2554- ปัจจุบนั
กรรมการ

บริ ษทั ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิกอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
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กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2554- ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการ
2553- ปัจจุบนั
นายกสมาคมนิสิตเก่า
2552- ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร
2553- ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2546- ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
กรรมการอิสระ
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ ไม่มี
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2554 ไม่มี (แต่งตั้งใหม่)
ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

นักธุรกิจเพื่อสิ่ งแวดล้อมไทย (TBCSD)
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
มูลนิธิพลังที่ยงั่ ยืน
มูลนิธิสถาบันส่ งเสริ มวิสากิจชุมชน

หรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้งทาง

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริ หารจัดการบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีความอิสระจากคณะ
ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และ/
หรื อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
คุณสมบัติประการสําคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง
1. กรรมการอิสระจะต้องไม่ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 1 ของหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่เป็ นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุน้ ดังกล่าวจะจํากัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5
2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อเป็ นที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อ
บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันได้ที่รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ท่ีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสี ยทางการเงินหรื อผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริ หารจัดการและธุรกิจทั้ง
ในทางตรงหรื อทางอ้อมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มี
นัย หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กบั กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่บริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ใน
ลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร เจ้าหน้าที่บริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น
เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
6. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ รวมทั้งไม่ได้เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
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หุน้ ส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้ง
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
กฏหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของ
บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ น้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดกับบริ ษทั อื่น
ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯได้กาํ หนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่ งเท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในเรื่ องการถือหุน้ ในบริ ษทั คือ กรรมการอิสระของบริ ษทั ต้องถือหุน้ ในบริ ษทั ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมด นอกจากนี้ผทู้ ี่จะเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้
รายชื่อกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
เป็ นกรรมการอิสระ
นายประเสริฐ บุญสั มพันธ์

ลักษณะความสั มพันธ์
การถือหุ น้ ในบริ ษทั
- จํานวนหุ น้
- สัดส่ วนของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/
บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วมหรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา
(2) เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลให้ไม่สามารถ
ทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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