สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้
เห็นว่าบุคคล
ดังกล่าวเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใส มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็ นอย่างดี
อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผา่ นมา
รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
นายสันติ บางอ้อ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ไทย
สั ญชาติ
67 ปี
อายุ
-ไม่มี จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2557)
เลขที่ 73/21 ซอยอารี ยส์ ัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
ทีอ่ ยู่
ชื่อ
ตําแหน่ ง

วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยเท็กซัสเทค ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร สาขาการพัฒนา มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร
- หลักสู ตร Director Certification Program (DCP 12/2544)จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 42/2556) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM9/2556) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสู ตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 14/2556) จากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 14/2556) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 17/2556) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC 16/2556) จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
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ประสบการณ์ การทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 55 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2553 – ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2555 – ปั จจุบนั
อนุกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลงและ
ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
สาขาสื่ อสารและพลังงานของคณะกรรมการ

บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)

กระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2 ปี
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
คณะกรรมการ 12/12 คณะกรรมการตรวจสอบ 13/14 คณะกรรมการสรรหาและ
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2556
กําหนดค่าตอบแทน 5/5 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 3/3
ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
หรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง

นายอีฟ บาบิว
ชื่อ
ตําแหน่ ง กรรมการ
ฝรั่งเศส
สั ญชาติ
75 ปี
อายุ
-ไม่มี จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2557)
30 Avenue Edouard Rod, 1007 Lausanne, Switzerland
ทีอ่ ยู่
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- Civil Engineer – Ecole Centrale de PARIS
- MBA – Institut d’Administration des Entreprises de PARIS
- MBA – Harvard Business School
- หลักสู ตรจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) - ไม่มี
ประสบการณ์ การทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ก.ค. 56 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด (มหาชน)
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กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
2546 – ปัจจุบนั
Executive Chairman
2543 – 2547
Executive Chairman

ELSA Consultants SA
CPG Market S.A.

กรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
7 เดือน
จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
คณะกรรมการ 2/2
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2556
ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

หรือผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้งทาง

นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
ชื่อ
ตําแหน่ ง กรรมการ
ฝรั่งเศส
สั ญชาติ
73 ปี
อายุ
-ไม่มี จํานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 8 มกราคม 2557)
22 ซอยเอกมัย 10 ถนนสุ ขมุ วิท 63 กรุ งเทพมหานคร
ทีอ่ ยู่
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- Ph.D. in physicals sciences Orsay University, France
- Diploma Saclay Nuclear Sciences Institute, France
- Honorary Ph.D. King Mongkut Institute
- หลักสูตรจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) - ไม่มี
ประสบการณ์ การทํางาน
กิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ม.ค. 56 – ปัจจุบนั
กรรมการ

บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จํากัด (มหาชน)

กิจการทีม่ ใิ ช่ บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี กรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง
- ไม่มี จํานวนปี ทีด่ าํ รงตําแหน่ งกรรมการ
- ไม่มี ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุ มปี 2556
ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ

- 52 -

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
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
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9. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

เกี่ยวกับการ

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 งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
นายสั นติ บางอ้อ

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 สําคัญ อันอาจมีผลให้ไม่
สามารถทําหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- 54 -

ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

