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สิ่งที่สงมาดวย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล

เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ
เรียน คณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
ตามที่คณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล ซึ่งมีหนาที่
ในการพิจารณาโครงสรางคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง พิจารณา และสรรหาผูทรงคุณวุฒิเพื่อเขาดํารงตําแหนง
กรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลักดัน และดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เห็นความสําคัญ และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
อยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร นั้น ในปนี้มีกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ตองพนจากตําแหนงตามขอบังคับของ
บริษัทฯ ในเดือนเมษายน 2551 เปนตนไป ดังนี้
1. นายเลื่อน
2. นายวิฑูรย
3. นางพนิดา
4. นายกษมา

กฤษณกรี
วองกุศลกิจ
เทพกาญจนา
บุณยคุปต

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล ไดประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 เพื่อพิจารณาเรื่องการแตงตั้งกรรมการ
ใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ โดยกรรมการอิสระที่มีสวนไดเสีย คือ นายเลื่อน กฤษณกรี งดออกเสียง
และไมเขารวมประชุมในวาระนี้ และคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาลมีมติเสนอชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนง
ตามวาระทั้ง 4 คน ที่เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ไดอุทิศเวลามากพอในการทํา
หนาที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่กําหนดใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2551 เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551
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สิ่งที่สงมาดวย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

ประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
คุณเลื่อน กฤษณกรี
อายุ 72 ป
ตําแหนงในบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา
หลักสูตรการอบรมของ IOD
การถือหุนในบริษัท
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
ตําแหนงในบริษัทอื่น
- กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
รายละเอียดการเขารวมประชุมป 2550
ประสบการณการทํางาน

ผลงานขณะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

เสนอเปนประธานกรรมการ
-

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Director Certification Program (DCP) รุน 18/45
จํานวน 1,069,972 หุน
คิดเปน 0.05% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2550
11 ป
-ไมมีจํานวน 2 แหง

-

กรรมการตรวจสอบภาคราชการประจํากระทรวงสาธารณสุข

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- ไมมี -

เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
เขาประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
ผูวาการการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
ประธานกรรมการ บมจ. ดิ เอราวัณ กรุป
กรรมการ บมจ. โรงแรมเอราวัณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโทคโนโลยีสุรนารี
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เปนผูนําในการวางยุทธศาสตรองคกร ติดตามและประเมินผลงานฝายจัดการ
เรียกประชุมคณะกรรมการ และเปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมกรณี
มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2ขางเทากัน
- ทุมเท และอุทิศเวลาเพียงพอในการทําหนาที่ประธานกรรมการ

-

ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
o ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถอื หุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย
o ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษทั รวม หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2ปที่ผานมา
o กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ดรับเงินเดือนประจํา
o ผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย
o ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ /ระบุขนาดของรายการ (ถามี)

ไมมี
ไมมี
ไมเปน
ไมเปน
ไมมี
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คุณวิฑูรย วองกุศลกิจ
อายุ 67 ป
ตําแหนงในบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา
หลักสูตรการอบรมของ IOD
การถือหุนในบริษัท
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
ตําแหนงในบริษัทอื่น
- กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
รายละเอียดการเขารวมประชุมป 2550

ประสบการณการทํางาน

ผลงานขณะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

สิ่งที่สงมาดวย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

เสนอเปนกรรมการ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
ปริญญาตรี เภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Director Certification Program (DCP) รุน 17/45
จํานวน 11,138,141 หุน
คิดเปน 0.49% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2550
26 ป
จํานวน 2 แหง จํานวน 2 แหง - ไมมี -

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บมจ.บานปู
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม บมจ.ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล
กรรมการ กลุมบริษัทน้ําตาลมิตรผล
ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด

- เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เขาประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 8 ครั้ง จากทั้งหมด
8 ครั้ง
- เขาประชุมคณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- กรรมการ บมจ. ดิ เอราวัณ กรุป /บมจ.โรงแรมเอราวัณ
- ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอจี ประกันภัย จํากัด (ประเทศไทย)
- กรรมการ บมจ.บานปู
- กรรมการ กลุม บจ.น้ําตาลมิตรผล
- กรรมการ บมจ.ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล
- เปนหนึ่งในผูนํา และรวมกําหนดนโยบายดานการเงิน การลงทุน
- กําหนดนโยบายการจายคาตอบแทน CEO และผูบริหารระดับสูง
- กําหนดนโยบายในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง (CEO)
- ทุมเท และอุทิศเวลาเพียงพอในการทําหนาที่กรรมการบริษัท
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คุณพนิดา เทพกาญจนา
อายุ 49 ป
ตําแหนงในบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรมของ IOD
การถือหุนในบริษัท
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
ตําแหนงในบริษัทอื่น
- กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
รายละเอียดการเขารวมประชุมป 2550

ประสบการณการทํางาน
ผลงานขณะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

สิ่งที่สงมาดวย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

เสนอเปนกรรมการ
-

กรรมการ
กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สํานักงานอบรมศึกษากฎหมาย แหงเนติบณ
ั ฑิตยสภาไทย
- Director Certification Program (DCP) รุน 45/18
- Director Certification Program (DCP) Refresher รุน 14/8
จํานวน 959,187 หุน
คิดเปน 0.04%ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2550
17 ป

-ไมมี-ไมมี -

- เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 8ครั้ง
- เขาประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 7 ครั้ง จากทั้งหมด
8 ครั้ง
- เขาประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
- กรรมการ บมจ. ดิ เอราวัณ กรุป
- บมจ.โรงแรมเอราวัณ
- เปนหนึ่งในผูรวมกําหนดนโยบายดานการเงิน การลงทุน
- วางกรอบนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท
- สนับสนุนการปฏิบัติ ตามหลัก บรรษัทภิบาลที่ดี
- ทุมเท และอุทิศเวลาเพียงพอในการทําหนาที่กรรมการบริษัท
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คุณกษมา บุณยคุปต
อายุ 47 ป
ตําแหนงในบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา
หลักสูตรการอบรมของ IOD
การถือหุนในบริษัท
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
ตําแหนงในบริษัทอื่น
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
รายละเอียดการเขารวมประชุมป 2550

ประสบการณการทํางาน

ผลงานขณะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

สิ่งที่สงมาดวย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

เสนอเปนกรรมการ
- ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ
- กรรมการในคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
- MBA (International Business),
University of Bridgeport, Connecticut, U.S.A.
- Director Certification Program (DCP) รุน 49/47
- Corporate Social Responsibility (CSR) 1/50
จํานวน 570,000 หุน
คิดเปน 0.03%ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2550
4 ป
-ไมมี-ไมมี -

- เขาประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8ครั้ง
- เขาประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 8 ครั้ง จากทั้งหมด
8 ครั้ง
- กรรมการผูจัดการ บจก.เอเชีย รีคอฟเวอรี่ แมเนจเมนท
- ผูอํานวยการอาวุโส บล.Merrill Lynch Patra
- ผูอํานวยการอาวุโส บล.ภัทร
- กรรมการบริหารและรองกรรมการ ผจก .บจก.วิชัยยุทธ
- เปนหนึ่งในผูรวมกําหนดนโยบายดานการเงิน การลงทุน
- เปนผูเสนอ แผนยุทธศาสตรใหมในการบริหาร นําระบบ BSC (Balance Score Card)
และ CSB-Competency Skill Behavior มาใชในการประเมินผลงาน ผูบริหารและ
พนักงานทุกระดับแบบ 360 องศา โดยยึดหลักการใหผลตอบแทนตามผลงาน และ
พฤติกรรม
- จัดทําและนําเสนอแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูง
- เปนผูนําแนวคิด และรวมรณรงคสงเสริมการสรางวัฒนธรรมที่ดีขององคกร
- สนับสนุนการปฏิบัติ ตามหลัก บรรษัทภิบาลที่ดี
- ทุมเท และอุทิศเวลาเพียงพอในการทําหนาที่กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

