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ขอมูลของผูที่ไดรับเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
เรื่อง การแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เรียน คณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและบรรษั ท ภิ บ าล มี ห น า ที่ ใ นการพิ จ ารณาโครงสร า งคณะกรรมการ กํ า หนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง พิจารณาและสรรหาผูทรงคุณวุฒิเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลักดัน และ
ดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เห็นความสําคัญ และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอยางเปนรูปธรรมสอดคลองกับ
วัฒนธรรมองคกร และในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 มีกรรมการ 4 คน ที่ตองพนจากตําแหนงตามขอบังคับของ
บริษัทฯ ซึ่งเปนจํานวนใกลกับจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ตามรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายประกิต ประทีปะเสน
2. นายสรรเสริญ วงศชะอุม
3. รศ. มานพ พงศทัต
4. นายเดช บุลสุข

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และ
ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ไดประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 เพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยคุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียง
และไม เ ข า ร ว มประชุ ม ในวาระนี้ โดยที่ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห เ สนอชื่ อ กรรมการที่ พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระทั้ ง 4 คน ซึ่ ง เป น
ผูท รงคุณ วุ ฒิ มี ค วามรู ค วามสามารถหลากหลายเหมาะสมกับ ธุ รกิจ ของบริษั ท ฯ ไดอุทิศ เวลามากพอในการทํา หนา ที่
กรรมการ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามเกณฑ ที่ บ ริ ษั ท ฯ กํ า หนด กลั บ เข า ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการอี ก วาระหนึ่ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558

(นายชนินท วองกุศลกิจ)
กรรมการ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
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ประวัติกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 73 ป
เสนอเปนกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
วันที่ไดรับตําแหนง ป 2534 ระยะเวลาการทํางาน (นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2558) รวม 24 ป
การถือหุนของบริษัท หุนสามัญจํานวน 165,058 หุน หรือประมาณรอยละ 0.007 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา: (ไมมี)
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (ไมมี)
รายละเอียดการเขารวมประชุมป 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง, คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 3/3 ครั้ง
ประวัติการศึกษา
o M.A. Business Administration Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A
o B.A. Science in Business Administration, Slliman University, Durnaguete, Philippines
ประวัติการอบรม/เสวนา
o หลักสูตรสินเชื่อชั้นสูง สถาบันสินเชื่อธนาคารซิตี้แบงค ประเทศฟลิปปนส
o หลักสูตรผูบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนดฟอรด และมหาวิทยาลัยสิงคโปร ประเทศสิงคโปร
o หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 3
o หลักสูตรผูบริหารระดับสูง โปรแกรมสําหรับผูบริหาร สถาบัน เอ็มไอที รัฐแมชซาชูเซตส ประเทศสหรัฐอเมริกา
o สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. DAP: Director Accreditation Program รุนที่ 1/2003
2. RCP: Role of the Chairman Program รุนที่ 15/2007
3. สัมมนา R-CAC: Thailand's 4th National Conference on Collective Action Against Corruption รุนที่ 1/2013
o CG Forum ครั้งที่ 4/2014 วิทยากรงานเสวนาเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ปจจุบันดํารงตําแหนง
- การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน
o 2548 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เอเชียน มารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน)
o 2546 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน)
o 2544 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน)
o 2544 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หาดทิพย จํากัด (มหาชน)
o 2544 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลัคกี้เท็คซ (ไทย) จํากัด (มหาชน)
o 2544 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
o 2543 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)
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- การดํารงตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวของ
o 2552 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงทีผ่ านมา
- การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน
o 2536 - 2555 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท รองเทาบาจาแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
- การดํารงตําแหนงในบริษัทอืน่
o 2547 - 2554 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยชูการมิลเลอร คอรปอเรชั่น จํากัด
o 2529 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อางทองชูการเทอรมินัล จํากัด
- กรรมการ (อื่น)
o 2549 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย
o 2543 - 2554 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยพายัพ
ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
ไมมี
ความสัมพันธกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 5 ปที่ผานมา
ไมมี
ไมเปน
กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
ผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย
ไมเปน
ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถามี) ไมมี
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นายสรรเสริญ วงศชะอุม อายุ 67 ป
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอเปนกรรมการอิสระ

วันที่ไดรับตําแหนง 17 กันยายน 2551 ระยะเวลาการทํางาน (นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2558) รวม 7 ป
การถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ไมมี)
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา: (ไมมี)
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (ไมมี)
รายละเอียดการเขารวมประชุมป 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประวัติการศึกษา
o Master Degree of Business Economics, University of Bridgeport, U.S.A
o ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
o วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 37
ประวัติการอบรม/เสวนา
o สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. RCP: Role of the Chairman Program รุนที่ 8/2003
2. DAP: Director Accreditation Program รุนที่ 42/2005
3. FN: Finance for Non-Finance Director รุนที่ 17/2005
ปจจุบันดํารงตําแหนง
- การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน
o 2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท สมบูรณ แอ็ดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
o 2551 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด
(มหาชน)
o 2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน)
- การดํารงตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวของ (ไมมี)
การดํารงตําแหนงทีผ่ านมา
- การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน (ไมมี)
- การดํารงตําแหนงในบริษัทอืน่ (ไมมี)
- กรรมการ (อื่น)
o 2549 - 2551 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
o 2546 - 2549 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
o 2546 - 2547 ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
o 2545 - 2549 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
o 2545 - 2549 ที่ปรึกษาโครงการ ธ ประสงคใด สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
o 2542 - 2544 เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
ไมมี
ความสัมพันธกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 5 ปที่ผานมา
ไมมี
ไมเปน
กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
ผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย
ไมเปน
ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถามี) ไมมี
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รศ. มานพ พงศทัต อายุ 74 ป
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เสนอเปนกรรมการอิสระ

วันที่ไดรับตําแหนง 23 เมษายน 2547 ระยะเวลาการทํางาน (นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2558) รวม 11 ป
การถือหุนของบริษัท หุนสามัญจํานวน 319,729 หุน หรือประมาณรอยละ 0.013 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา: (ไมมี)
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (ไมมี)
รายละเอียดการเขารวมประชุมป 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประวัติการศึกษา
o Master of Architecture (Regional Planning), Institute of Social Studies, Netherlands
o Certificate in Development Planning, UCL, London, U.K.
o Master of Architecture (Architecture), Kansas State University, USA
o สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม/เสวนา
o สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุนที่ 1/2011
2. DCP: Director Certification Program รุนที่ 150/2011
3. RCC: Role of the Compensation Committee รุนที่ 8/2009
4. RCP: Role of the Chairman Program รุนที่ 17/2007
5. ACP: Audit Committee Program รุนที่ 10/2005
6. DAP: Director Accreditation Program รุนที่ 8/2004
o หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 38 ป 2548
o หลักสูตรของสถาบันวิทยาการการคา - TEPCOT รุนที่ 3
ปจจุบันดํารงตําแหนง
- การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน
o 2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท วรลักษณ พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
o 2549 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด
(มหาชน)
- การดํารงตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวของ (ไมมี)
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การดํารงตําแหนงทีผ่ านมา
- การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน
o 2546 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท รสา พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
o 2548 - 2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
o 2547 - 2548 กรรมการอิสระ บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
- การดํารงตําแหนงในบริษัทอืน่
o 2549 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
- กรรมการ (อื่น)
o 2545 - ปจจุบัน อาจารยผูทรงคุณวุฒิ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
o 2535 - ปจจุบัน กรรมการ โรงเรียนอนุบาลทับแกว-โฮริ และเนอสเซอรี่
ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
ไมมี
ความสัมพันธกับบริษัทฯ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 5 ปที่ผานมา
ไมมี
ไมเปน
กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
ผูใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย
ไมเปน
ความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถามี) ไมมี
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นายเดช บุลสุข อายุ 65 ป
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เสนอเปนกรรมการอิสระ

วันที่ไดรับตําแหนง 22 พฤศจิกายน 2547 ระยะเวลาการทํางาน (นับถึงวันที่ 28 เมษายน 2558) รวม 11 ป
การถือหุนของบริษัท หุนสามัญจํานวน 726,000 หุน หรือประมาณรอยละ 0.029 ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา: ไมมี
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน - ไมมี
รายละเอียดการเขารวมประชุมป 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
ประวัติการศึกษา
o ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการอบรม/เสวนา
o DAP: Director Accreditation Program รุนที่ 23/2004 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปจจุบันดํารงตําแหนง
- การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน
o 2554 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
o 2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
o 2547 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
o 2554 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
o 2553 - ปจจุบัน ประธานกรรมการฝายการตลาด บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
o 2544 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
o 2554 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)
- การดํารงตําแหนงในบริษัทที่เกี่ยวของ (ไมมี)
การดํารงตําแหนงทีผ่ านมา
- การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน
o 2545 - 2556
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
o 2554 - 2556
รองประธานกรรมการ บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
o 2549 - 2552
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
o 2545 - 2552
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
- การดํารงตําแหนงในบริษัทอืน่
o 2547 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
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- กรรมการ (อื่น)
o 2550 - 2552
o 2550 - 2552
o 2547 - 2549
o 2544 - 2549
o 2527 - 2547

กรรมการ สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) (องคการมหาชน), สํานักนายกรัฐมนตรี
ประธาน คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน สสปน.
ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท แมคไทย จํากัด (แมคโดนัลด ประเทศไทย)
ประธานมูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส
ประธานกรรมการ บริษัท แมคไทย จํากัด (แมคโดนัลด ประเทศไทย)

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