สิ่งที่สงมาดวย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

ขอมูลของผูที่ไดรับเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
เรื่อง การแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เรียน คณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหนาที่ในการพิจารณาโครงสรางคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง พิจารณาและสรรหาผูทรงคุณวุฒิเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลักดัน และดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงาน เห็นความสําคัญ และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอยางเปนรูปธรรมสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร และในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 มีกรรมการ 5 คน ที่ตองพนจากตําแหนงตามขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเปนจํานวนใกลกับ
จํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ตามรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
2. นายวิฑูรย วองกุศลกิจ

3. นางพนิดา เทพกาญจนา

4. นายกษมา บุณยคุปต

5. นางกมลวรรณ วิปุลากร

กรรมการอิสระ
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
ประธาน คณะกรรมการลงทุน
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
กรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ไดจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาเรื่องการแตงตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยคุณพนิดา เทพกาญจนา กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออก
เสี ย งและไม เ ข า ร ว มประชุ ม ในวาระนี้ และที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห เ สนอชื่ อ กรรมการที่ พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระทั้ ง 5 คน ซึ่ ง เป น
ผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ไดอุทิศเวลามากพอในการทําหนาที่กรรมการ มี
คุณสมบัติครบตามเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตอที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ 2557 เพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
ลงชื่อ __________________
(นายประกิต ประทีปะเสน)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

| เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 | 28

สิ่งที่สงมาดวย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

ประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
อายุ 44 ป
ตําแหนงในบริษัทฯ
คุณวุฒิการศึกษา
หลักสูตรการอบรมของ IOD
การถือหุนในบริษัท
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
ตําแหนงในบริษัทอื่น
1. กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
2. กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
จํานวน 1 แหง

เสนอเปนกรรมการอิสระ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 79/2552
- ไมมี
- 5 ป (29 เมษายน 2552)
- ไมมี
- ผูอาํ นวยการภูมิภาคประเทศไทย และอินโดจีน บริษัท โฮเต็ลเบดส (ประเทศไทย) จํากัด

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน - ไมมี
รายละเอียดการเขารวมประชุมป 2556
ประสบการณการทํางาน

-

คณะกรรมการบริษัทฯ
6/6 ครั้ง
คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
4/4 ครั้ง
ผูอํานวยการภูมิภาคประเทศไทย และอินโดจีน บริษัท โฮเต็ลเบดส (ประเทศไทย) จํากัด
คณะกรรมการฝายสมาชิก สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวภูมิภาค เอเชียแปซิฟก ประจํา
ประเทศไทย (PATA)
- กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ทูริสโม เอเชีย จํากัด
- อุปนายก สมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว (ATTA)
- กรรมการ หอการคาไทย-อิตาเลี่ยน

ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
ความสัมพันธกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 5 ปที่ผานมา
กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
ผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย
ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถามี)
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ไมมี
ไมมี
ไมเปน
ไมเปน
ไมมี

สิ่งที่สงมาดวย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

นายวิฑูรย วองกุศลกิจ
อายุ 73 ป
ตําแหนงในบริษัทฯ

คุณวุฒิการศึกษา
หลักสูตรการอบรมของ IOD
การถือหุนในบริษัทฯ

เสนอเปนกรรมการ
-

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
ตําแหนงในบริษัทอื่น
1. กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
จํานวน 1 แหง

-

2. กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
จํานวน 10 แหง

-

กรรมการ
ประธาน คณะกรรมการลงทุน
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
เภสัชศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Director Certification Program (DCP) รุนที่ 17/2545
Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 11/2548
หุนสามัญจํานวน 72,203,044 หุน
คิดเปน 2.92% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
32 ป (ป 2525)

- กรรมการ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอราวัณ สมุย จํากัด
บริษัท เอราวัณ ราชดําริ จํากัด
บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จํากัด
บริษัท เอราวัณ เจาพระยา จํากัด
บริษัท เอราวัณ นาคา จํากัด
บริษัท เดอะ รีเสิรฟ จํากัด
บริษัท เอราวัณ ฮอป อินน จํากัด
บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเมนท จํากัด
บริษัท วิศวกรรมเคมี จํากัด

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน - ไมมี
รายละเอียดการเขารวมประชุมป 2556

- คณะกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการลงทุน
- คณะกรรมการพัฒนาผูบ ริหารระดับสูงและกําหนดคาตอบแทน
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6/6 ครั้ง
6/6 ครั้ง
4/4 ครั้ง

สิ่งที่สงมาดวย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

ประสบการณการทํางาน

-
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กรรมการ บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ บริษัท วิศวกรรมเคมี จํากัด
กรรมการ บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด
กรรมการ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด

สิ่งที่สงมาดวย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

นางพนิดา เทพกาญจนา
อายุ 55 ป
ตําแหนงในบริษัทฯ

คุณวุฒิการศึกษา

เสนอเปนกรรมการ
-

หลักสูตรการอบรมของ IOD
การถือหุนในบริษัทฯ

-

กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขานิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย
สํานักงานอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภาไทย
Director Certification Program (DCP) รุนที่ 18/2545
Refresher Course DCP รุนที่ 1/2548
หุนสามัญจํานวน 3,507,557 หุน (รวมสวนของคูสมรส 1,918,500 หุน)
คิดเปน 0.14% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
23 ป (ป 2534)

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
ตําแหนงในบริษัทอื่น
1. กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

-

2. กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
จํานวน 1 แหง

- บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน)

- ไมมี

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน - ไมมี
รายละเอียดการเขารวมประชุมป 2556

ประสบการณการทํางาน

-
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คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการ บริษัท น้ําตาลและออยตะวันออก และบริษัทยอย
กรรมการ บริษัท โชติธนวัฒน จํากัด

6/6 ครั้ง
5/6 ครั้ง
3/3 ครั้ง

สิ่งที่สงมาดวย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

นายกษมา บุณยคุปต
อายุ 52 ป
ตําแหนงในบริษัทฯ

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรมของ IOD
การถือหุนในบริษัท
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
ตําแหนงในบริษัทอื่น
1. กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

เสนอเปนกรรมการ
-

-

กรรมการ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจระหวางประเทศ)
มหาวิทยาลัยบริดจพอรต รัฐคอนเนตทิคัต
สหรัฐอเมริกา
Director Certification Program (DCP) รุนที่ 49/2547
Corporate Governance and Social Responsibility (CSR) รุนที่ 1/2550
หุนสามัญจํานวน 10,199,999 หุน
คิดเปน 0.41% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
10 ป (1 มิถุนายน 2547)

- ไมมี

3. กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
จํานวน 9 แหง

- บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน)
- บริษัท เอราวัณ สมุย จํากัด
- บริษัท เอราวัณ ราชดําริ จํากัด
- บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จํากัด
- บริษัท เอราวัณ เจาพระยา จํากัด
- บริษัท เอราวัณ นาคา จํากัด
- บริษัท เดอะ รีเสิรฟ จํากัด
- บริษัท เอราวัณ ฮอป อินน จํากัด
- บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเมนท จํากัด
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน - ไมมี
รายละเอียดการเขารวมประชุมป 2556
6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัทฯ
5/6 ครั้ง
- คณะกรรมการลงทุน
ประสบการณการทํางาน
- กรรมการผูจัดการ บริษัท เอเซียรีคอฟเวอรี่ แมเนจเมนท จํากัด
- ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายวาณิชธนกิจ บริษัท เมอรริลลินชภัทร จํากัด
- ประธานเจาหนาที่การเงิน บริษัท วิชัยยุทธ จํากัด
- ผูชวยผูอํานวยการฝาย ฝายวาณิชธนกิจ บมจ.หลักทรัพยธนชาติ
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สิ่งที่สงมาดวย 3 (สําหรับวาระที่ 7)

นางกมลวรรณ วิปุลากร
อายุ 52 ป
ตําแหนงในบริษัทฯ

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรมของ IOD
การถือหุนในบริษัท
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ
ตําแหนงในบริษัทอื่น
1. กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

เสนอเปนกรรมการ
-

-

กรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน)
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อิลลินอยส
สหรัฐอเมริกา
Director Certification Program (DCP) รุนที่ 122/2552
Diploma Examination (Exam) รุนที่ 26/2552
ไมมี
3 ป (27 เมษายน 2554)

- ไมมี

2. กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
จํานวน 9 แหง

- บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน)
- บริษัท เอราวัณ สมุย จํากัด
- บริษัท เอราวัณ ราชดําริ จํากัด
- บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จํากัด
- บริษัท เอราวัณ เจาพระยา จํากัด
- บริษัท เอราวัณ นาคา จํากัด
- บริษัท เดอะ รีเสิรฟ จํากัด
- บริษัท เอราวัณ ฮอป อินน จํากัด
- บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเมนท จํากัด
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน - ไมมี
รายละเอียดการเขารวมประชุมป 2556
6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัทฯ
6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการลงทุน
ประสบการณการทํางาน
- ผูอํานวยการฝายการเงิน บริษัท ทีพีที ปโตรเคมิคัลส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- ผูอํานวยการดานการลงทุน ธนาคารเครดิตอะกริกอล ประจําประเทศไทย
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