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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคณุสมบตัิตาม
กฎหมายและประกาศทางการที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมในการก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ  ตามกระบวนการสรรหาอยา่งครบถ้วน 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อไป 

ช่ือ - นามสกุล นายศุภเดช  พูนพิพัฒน์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ต าแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

อายุ 69 ปี  

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Science, University of Wisconsin, USA  

 - พาณิชยศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547 
- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555 
- ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555 
- ประกาศนียบตัร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- หลกัสตูร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 
- หลกัสตูรการพฒันามาตรฐานงานตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  
 (Anti-Corruption for Executives) 
- หลกัสตูร Block Chain Technology ปี 2561 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 8/2552 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 23 พฤษภาคม 2526 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 37 ปี 2 เดือน 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จ านวน 3 แหง่ 
- รองประธานกรรมการ และรองประธานในคณะกรรมการบริหาร ธนาคารทหารไทย 
 จ ากดั (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและ
 พิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปทุมไรซมิล 
 แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 6 แหง่ 
- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภยั จ ากัด 
 (มหาชน) 
- รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จ ากัด 
 (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิง้ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

ประสบการณ์การท างาน - ประธานกรรมการบริหาร กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตีส์้ อินเวสเม้นท์ ไพรเวท จ ากดั 
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยลั ออคิด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ไทย รอยลั ออคิด เรียล เอซเทท จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จ ากดั 
- รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่ 

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2562 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 14 ครัง้ จาก 14  ครัง้ 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 13 ครัง้ จาก 13  ครัง้ 
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ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อไป 

 ช่ือ - นามสกุล นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

 ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

  อายุ 71 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA 

 - พาณิชยศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546 
- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 
- ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- หลกัสตูร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 
- หลกัสตูรการพฒันามาตรฐานงานตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  

(Anti-Corruption for Executives) 
Singapore Institute of Directors 
- Attendance for course LCD - Module 1: Listed Company Director Essentials-
 Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director  
 Ought to Know  
- Attendance for course LCD - Module 2: Audit Committee Essentials 
- Attendance for course LCD - Module 3: Risk Management Essentials 
- Attendance for course LCD - Module 4: Nominating Committee Essentials 
- Attendance for course LCD - Module 5: Remuneration Committee Essentials 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 23 พฤษภาคม 2543 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 20 ปี 2 เดือน 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จ านวน 2 แหง่ 
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสี่ยง บริษัท เสริมสขุ 
 จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 แหง่ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

Frasers and Neave, Limited (Singapore) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

ประสบการณ์การท างาน - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน Frasers Centrepoint Limited 
(Singapore) 

- ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ โซลาริส จ ากดั 
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การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่ 

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2562 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 11 ครัง้ จาก  14  ครัง้ 

 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา  
ก าหนดคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล    8 ครัง้ จาก  8  ครัง้ 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  15  ครัง้ จาก 15 ครัง้ 
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ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อไป 

 ช่ือ - นามสกุล นายธีรพจน์  วัชราภัย 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภบิาล และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 67 ปี  

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, Boston University, USA 

 - B.A in Economics and Commerce, University of Melbourne, Australia 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557 
- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2557 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- หลกัสตูร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 
- หลกัสตูรการพฒันามาตรฐานงานตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  
 (Anti-Corruption for Executives) 
- หลกัสตูร Block Chain Technology ปี 2561 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 3 เมษายน 2557 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 6 ปี 3 เดือน 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 แหง่ 
- กรรมการ บริษัท ย.ูเอส.พี.เอ็น. จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ย.ูวี.เอส.พี. จ ากดั 
- กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

ประสบการณ์การท างาน - กรรมการ บริษัท ธน ุฌานา จ ากดั 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่ 

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2562 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ   13 ครัง้ จาก  14  ครัง้ 

 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา  
ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล    8 ครัง้ จาก  8  ครัง้ 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   15 ครัง้ จาก  15 ครัง้ 
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 คุณสมบัติกรรมการอิสระ  

 กรรมการอิสระต้องไมมี่ธุรกิจ หรือสว่นร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกบับริษัทอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระ
ของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาต 
และการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่ลงวนัที่ 30 กนัยายน 2559 ซึง่สรุปได้ดงันี ้

1. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  
หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย  (ข้อนีท้างบริษัทฯ  
ได้ก าหนดนิยามและคณุสมบตัิเข้มกวา่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ก าหนดไมเ่กินร้อยละ 1) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคุม  
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง  
และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษั ทฯ 
ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ มีอ านาจควบคมุ
ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท า เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์ 
เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต ่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาท ขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนี ้
ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการ
ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เ กิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี
ก่อนวนัแตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็น 
ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อย
กวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ที่เก่ียวข้องกับ 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้าง
หุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  
หรือบริษัทยอ่ย 
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9. ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม่มีลกัษณะอ่ืนใด  
ที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระทกุคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ โดยไมค่ านึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เก่ียวกับทรัพย์สินหรือต าแหน่ง
หน้าที่ และไมต่กอยูภ่ายใต้อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมมี่สถานการณ์ใดที่จะมาบีบบงัคบัให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึง
จะเป็น 


