สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล
เรื่ อง การแต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เรี ยน คณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหา และบรรษั ท ภิ บ าล (NCG)
มี ห น้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาโครงสร้ างคณะกรรมการ กํ า หนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง พิจารณา และ สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลักดัน และดูแลให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เห็นความสําคัญ และปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเป็ นรู ปธรรม และสอดคล้ องกับวัฒนธรรม
องค์กร นัน้ ในเดือนเมษายน 2554 มีกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามข้ อบังคับของบริ ษัท 4 คน ดังนี ้
1. นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ

2. นางพนิดา เทพกาญจนา

3. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
4. นายกษมา บุณยคุปต์

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
กรรมการคณะกรรมการเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อพิจารณาเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยคุณพนิดา เทพกาญจนา กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้ า
ร่ วมประชุมในวาระนี ้ และที่ประชุมมีมติให้ เสนอชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 4 คน ซึ่งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ ความสามารถหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และได้ อทุ ิศเวลามากพอในการทําหน้ าที่กรรมการ และมีคณ
ุ สมบัติ
ครบตามเกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ กํ า หนด กลับ เข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ง กรรมการอี ก วาระหนึ่ง ต่อ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท เมื่ อ วัน ที่ 22
กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554

(นายประกิต ประทีปะเสน)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554

2
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

ประวัตกิ รรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
คุณวิฑูรย์ ว่ องกุศลกิจ
อายุ 70 ปี
ตําแหน่ งในบริษัท

คุณวุฒกิ ารศึกษา
หลักสูตรการอบรมของ IOD
การถือหุ้นในบริษัท
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

เสนอเป็ นกรรมการ
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการคณะกรรมการพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและกําหนดค่าตอบแทน
- ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
- The Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 11/2548
จํานวน 11,457,870 หุ้น
คิดเป็ น 0.51 % ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
29 ปี

ตําแหน่ งในบริษัทอื่น
1. กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
- บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ ด เทอร์ มินลั จํากัด (มหาชน)
- บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน)
2. กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
- บริษัท เอราวัณ สมุย จํากัด
- บริษัท เอราวัณ ราชดําริ จํากัด
- บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จํากัด
- บริษัท เอราวัณ เจ้ าพระยา จํากัด
- บริษัท เอราวัณ นาคา จํากัด
- บริษัท เดอะ รี เสิร์ฟ จํากัด
- บริษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
- บริษัท วิศวกรรมเคมี จํากัด
- บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด
ตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ - ไม่มี รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมปี 2553

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกําหนดค่าตอบแทน

9/9ครัง้
9/9 ครัง้
2/2 ครัง้

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554

3
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

ประสบการณ์ การทํางาน

ผลงานขณะดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท

-

กรรมการ บริษัท บ้ านปู จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ ด เทอร์ มินลั จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท เอราวัณ สมุย จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอราวัณ ราชดําริ จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอราวัณ เจ้ าพระยา จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอราวัณ นาคา จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ รี เสิร์ฟ จํากัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการบริษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
กรรมการบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด
เป็ นผู้ร่วมกําหนดยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน การลงทุน
เป็ นผู้ร่วมวางกรอบนโยบายกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
พิจารณาแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง
แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และให้ มมุ มองด้ านธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554

4
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

คุณพนิดา เทพกาญจนา
อายุ 52 ปี
ตําแหน่ งในบริษัท

คุณวุฒกิ ารศึกษา

หลักสูตรการอบรมของ IOD
การถือหุ้นในบริษัท
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ

เสนอเป็ นกรรมการ
-

กรรมการ
กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริ หารความเสี่ยง
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักงานอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภาไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2545
- Director Certification Program (DCP) Refresher รุ่นที่ 1/2548
จํานวน 3,797,416 หุ้น (รวมคูส่ มรส)
คิดเป็ น 0.17 % ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
20 ปี

ตําแหน่ งในบริษัทอื่น
1. กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

- ไม่มี
2. กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
- บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน)
- บริษัท นํ ้าตาลและอ้ อยตะวันออก และบริษัทย่อย
- บริษัท โชติธนวัฒน์ จํากัด
ตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ - ไม่มี รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมปี 2553

ประสบการณ์ การทํางาน

ผลงานขณะดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท

-

8/9 ครัง้
คณะกรรมการบริษัท
8/9 ครัง้
คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
2/2 ครัง้
กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท นํ ้าตาลและอ้ อยตะวันออก และบริษัทย่อย
กรรมการ บริษัท โชติธนวัฒน์ จํากัด
ร่วมกําหนดยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน การลงทุน
ร่วมวางกรอบนโยบายกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณากําหนดคุณสมบัติกรรมการ
แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และให้ มมุ มองที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554

5
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

คุณเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
อายุ 41 ปี
ตําแหน่ งในบริษัท
คุณวุฒกิ ารศึกษา
หลักสูตรการอบรมของ IOD
การถือหุ้นในบริษัท
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
ตําแหน่ งในบริษัทอื่น
1. กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
2. กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

เสนอเป็ นกรรมการอิสระ
- กรรมการอิสระ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2552
2 ปี
- ไม่มี - บริษัท แปซิฟิค เวิลด์ (ประเทศไทย) จํากัด

ตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ - ไม่มี รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมปี 2553

- คณะกรรมการบริษัท

ประสบการณ์ การทํางาน

- ผู้อํานวยการภูมิภาคประเทศไทยและอินโดจีน
บริษัท แปซิฟิค เวิลด์ (ประเทศไทย) จํากัด
- คณะกรรมการฝ่ ายสมาชิก
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ประจําประเทศไทย (PATA)
- กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริษัท ทูริสโม เอเชีย จํากัด
- อุปนายก สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
- กรรมการ หอการค้ าไทย-อิตาเลี่ยน

ผลงานขณะดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท

- แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และให้ มมุ มองที่เป็ นประโยชน์ด้านธุรกิจการ
ท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว แน้ วโน้ มการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ และปั จจัย
ชี ้วัดที่กําหนดพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทังชาวไทย
้
และชาวต่างประเทศ

5/9 ครัง้

ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
ความสัมพันธ์กบั บริษัท/บริษัทย่อย/บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรื อที่ปรึกษากฎหมาย
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ /ระบุขนาดของรายการ (ถ้ ามี)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554

6
สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

คุณกษมา บุณยคุปต์
อายุ 49 ปี
ตําแหน่ งในบริษัท
คุณวุฒกิ ารศึกษา
หลักสูตรการอบรมของ IOD
การถือหุ้นในบริษัท
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการ
ตําแหน่ งในบริษัทอื่น
1. กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
2. กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน

เสนอเป็ นกรรมการ
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่
- กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ ต
รัฐคอนเนตทิคตั สหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 49/2547
- Corporate Social Responsibility (CSR) 1/2550
- จํานวน 11,510,211 หุ้น
คิดเป็ น 0.51 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553
7 ปี
-

ไม่มี บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอราวัณ สมุย จํากัด
บริษัท เอราวัณ ราชดําริ จํากัด
บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จํากัด
บริษัท เอราวัณ เจ้ าพระยา จํากัด
บริษัท เอราวัณ นาคา จํากัด
บริษัท เดอะ รี เสิร์ฟ จํากัด

ตําแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ - ไม่มี รายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมปี 2553
- คณะกรรมการบริษัท
9/9 ครัง้
- คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
9/9 ครัง้
ประสบการณ์ การทํางาน
- กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จดั การ บริษัท เอราวัณ สมุย จํากัด
- กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เอราวัณ ราชดําริ จํากัด
- กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เอราวัณ ภูเก็ต จํากัด
- กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เอราวัณ เจ้ าพระยา จํากัด
- กรรมการผู้จดั การ บริษัท เอราวัณ นาคา จํากัด
- กรรมการผู้จดั การ บริษัท เดอะ รี เสิร์ฟ จํากัด
ผลงานขณะดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
- เชี่ยวชาญด้ านการเงิน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ เติบโตไปพร้ อมกับองค์กร
- เป็ นนักบริหารมืออาชีพที่ยดึ ถือหลักบรรษัทภิบาล และจริ ยธรรมธุรกิจ
- แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และให้ มมุ มองด้ านธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
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