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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล
เรื่ อง ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาลเกี่ยวกับการแต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เรี ยน คณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) แต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
และบรรษัทภิบาล (NCG)
ซึง่ มีหน้ าที่ในการพิจารณาโครงสร้ างคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง พิจารณา และ สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลักดัน และดูแลให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เห็นความสําคัญ และปฏิบตั ิตามหลัก
บรรษัทภิบาลอย่างเป็ นรู ปธรรม และสอดคล้ องกับวัฒนธรรมองค์กร นัน้ ในเดือนเมษายน 2553 มีกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้ องพ้ น
จากตําแหน่งตามข้ อบังคับของบริษัท 4 คน ดังนี ้
1. นายบรรยง พงษ์ พานิช

2. นายสุพล วัธนเวคิน

3. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

4. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย

กรรมการอิสระ
กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
กรรมการคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการคณะกรรมการเงินและบริ หารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการ

้
คณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อพิจารณาเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้ า
ร่ วมประชุมในวาระนี ้ และที่ประชุมมีมติให้ เสนอชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 4 คน ซึ่งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ
ุ สมบัติ
มีความรู้ ความสามารถหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัท และได้ อทุ ิศเวลามากพอในการทําหน้ าที่กรรมการ และมีคณ
ครบตามเกณฑ์ที่บริษัทกําหนด กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2553 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2553

(นายประกิต ประทีปะเสน)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

ประวัตกิ รรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
คุณบรรยง พงษ์ พานิช
อายุ 56 ปี
ตําแหน่ งในบริษัท

คุณวุฒกิ ารศึกษา
หลักสูตรการอบรมของ IOD
การถือหุ้นในบริษัท
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

เสนอเป็ นกรรมการอิสระ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง
- กรรมการคณะกรรมการพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและกําหนดค่าตอบแทน
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่48/36
- The Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 44/5
จํานวน 3,001,500 หุ้น
คิดเป็ น 0.13 % ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2553
6 ปี

ตําแหน่ งในบริษัทอื่น
1. กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท หลักทรัพย์ภทั ร จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
2. กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
- บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัท บวรพาณิชย์ จํากัด
- มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
- สภาที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
ตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- ไม่มี รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมปี 2552

- เข้ าประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เข้ าประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
- เข้ าประชุมคณะกรรมการกรรมการการพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและ
กําหนดค่าตอบแทน

5/6ครัง้
4/6 ครัง้
2/2 ครัง้
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ประสบการณ์ การทํางาน

ผลงานขณะดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท

-

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ภทั ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เซลเลนเนียม ประเทศไทย (จํากัด)
กรรมการ บริษัท บวรพาณิชย์ จํากัด
กรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
กรรมการ สภาที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
เป็ นผู้ร่วมกําหนดยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน การลงทุน
วางกรอบนโยบายกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
พิจารณาแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง
แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และให้ มมุ มองด้ านธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มี
ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
ไม่เป็ น
ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรื อที่ปรึกษากฎหมาย
ไม่เป็ น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ /ระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี) ไม่มี
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คุณสุพล วัธนเวคิน
อายุ 55 ปี
ตําแหน่ งในบริษัท

คุณวุฒกิ ารศึกษา
หลักสูตรการอบรมของ IOD

การถือหุ้นในบริษัท
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

เสนอเป็ นกรรมการ
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกําหนดค่าตอบแทน
- กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริ หาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- The Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 1/43
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/49
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/49
จํานวน 58,698,916 หุ้น
คิดเป็ น 2.61 % ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2553
6 ปี

ตําแหน่ งในบริษัทอื่น
1. กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

- บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์เกียรตินาคิน จํากัด
- บริษัท บีทีเอ็มยูลสี ซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
2. กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
-ไม่มี ตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- ไม่มี รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมปี 2552
- เข้ าประชุมคณะกรรมการบริษัท
6/6 ครัง้
- เข้ าประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
6 /6 ครัง้
- เข้ าประชุมคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ
2/2 ครัง้
กําหนดค่าตอบแทน
ประสบการณ์ การทํางาน
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เกียรตินาคิน จํากัด
- กรรมการ บริษัท บีทีเอ็มยูลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ผลงานขณะดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
- เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการเงินการธนาคารมากว่า 35 ปี
- เป็ นผู้ร่วมกําหนดยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน การลงทุน
- วางกรอบนโยบายกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และให้ มมุ มองด้ านธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
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คุณชนินท์ ว่ องกุศลกิจ
อายุ 58 ปี
ตําแหน่ งในบริษัท

คุณวุฒกิ ารศึกษา
หลักสูตรการอบรมของ IOD
การถือหุ้นในบริษัท
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
ตําแหน่ งในบริษัทอื่น
1. กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
2. กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

เสนอเป็ นกรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง
- กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) เซนต์ หลุยส์ยนู ิเวอร์ ซิตี ้ มิสซูรี่ สหรัฐอเมริ กา
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/45
- DCP Refresher รุ่นที่ 3/49
จํานวน 5,493,550 หุ้น
คิดเป็ น 0.24%ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2553
6 ปี
-

บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริ ษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษัท นํ ้าตาลมิตรสยาม จํากัด
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- ไม่มี รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมปี 2552

ประสบการณ์ การทํางาน

-

เข้ าประชุมคณะกรรมการบริษัท
เข้ าประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
เข้ าประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการผู้อํานวยการบริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ ษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
กรรมการบริษัท บ้ านปู เพาเวอร์ จํากัด
กรรมการบริษัท นํ ้าตาลมิตรสยาม จํากัด
ประธานกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

6/6 ครัง้
6/6 ครัง้
3/3ครัง้
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ผลงานขณะดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

- ได้ รับการยอมรับในแวดวงนักธุรกิจ และนักลงทุนว่าเป็ นผู้หนึง่ ที่มีวิสยั ทัศน์ และ
ความฉับไวในการดําเนินธุรกิจ สามารถประเมินสถานการณ์ธุรกิจ และพัฒนาองค์กร
ให้ เติบโตได้ อย่างแข็งแกร่ง
- เป็ นผู้ร่วมกําหนดยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน การลงทุน
- วางกรอบนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- พิจารณากําหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามเกณฑ์ที่กําหนด
- แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และให้ มมุ มองด้ านธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
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คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
อายุ 52 ปี
ตําแหน่ งในบริษัท
คุณวุฒกิ ารศึกษา
หลักสูตรการอบรมของ IOD
การถือหุ้นในบริษัท
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
ตําแหน่ งในบริษัทอื่น
1. กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
2. กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

เสนอเป็ นกรรมการ
- กรรมการ
- ปริญญาโทสาขาบริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่42/48
- จํานวน -0- หุ้น
6 ปี
-

ไม่มี
บริษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริษัท ชูการ์ เอคเซ็ลเล็นซ จํากัด
บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด
บริษัท นํ ้าตาลสิงห์บรุ ี จํากัด
บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จํากัด
บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด
บริษัท เพโทรกรี น จํากัด
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด
สมาคมผู้ผลิตนํ ้าตาลและพลังงานและชีวพลังงานไทย และ อื่นๆ

ตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- ไม่มี รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมปี 2552
- เข้ าประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประสบการณ์ การทํางาน

-

6/6 ครัง้

กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัทนํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
กรรมการ บริษัท ชูการ์ เอคเซ็ลเล็นซ จํากัด
กรรมการ บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ เปอเรชัน่ จํากัด
กรรมการ บริษัท นํ ้าตาลสิงห์บรุ ี จํากัด
กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จํากัด
กรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด
กรรมการ บริษัท เพโทรกรี น จํากัด
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม บริ ษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด
อุปนายก สมาคมผู้ผลิตนํ ้าตาลและชีวพลังงานไทย
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ผลงานขณะดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

- เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการเงิน ด้ านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ มีความเป็ นเลิศและ
เติบโตไปพร้ อมกับองค์กร
- ได้ รับการยอมรับในฐานะนักบริ หารมืออาชีพในแบบธรรมาภิบาล
- แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และให้ มมุ มองด้ านธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
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