
 - 41 -

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
 

คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัท และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ไดรับ
การเสนอรายชื่อดังตอไปนี้ เห็นวาบุคคลดังกลาวเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการ
ทํางานที่โปรงใส มีวิสัยทัศนกวางไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการไดเปนอยางดี  
อีกทั้งมีความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา  
 

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตาม
วาระ 
 

 

ชื่อ ดร. พิชิต นิธิวาสิน 

ตําแหนง  กรรมการ, ประธานคณะกรรมการกําหนด 
  คาตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ 

สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 62 ป 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551) - ไมมี- 
ท่ีอยู 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม  

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา Operation Research, University of California, Berkeley, USA 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา และคอมพิวเตอร University of California, Berkeley, USA 
-  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ University of California, Berkeley, USA 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ University of California, Berkeley, USA 
- หลักสูตร Finance for Non- Finance Director Program (FN) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

ประสบการณการทํางาน   
 
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
ม.ค. 49 – ปจจุบัน ประธานกรรมการกําหนด บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
 คาตอบแทนและกรรมการสรรหา  
ธ.ค. 48 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 5 
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กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 

2526 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด 
ธ.ค. 42 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอรส จํากัด 
2540 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โฟมเทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
ม.ค. 34 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด 
2530 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด 
เม.ย. 41 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท มาบตาพุด แทงก เทอรมินัล จํากัด 
เม.ย. 40 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บาเซล แอดวานซ โพลีโอลิฟนซ (ประเทศไทย) จํากัด 
ม.ค. 40 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด  
ธ.ค. 38 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ระยองโอเลฟนส จํากัด 
2531 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โปลิเมอส มารเก็ตติ้ง จํากัด 
2527 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮ่ัวก่ีเปเปอร จํากัด 
เม.ย. 39 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จํากัด  
ส.ค. 32 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท บี ไอ จี มารเก็ตติ้ง จํากัด 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการอิสระ 
จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 3 ป ี 
ประวัติการเขารวมประชุมป 2551 5/6 (ประชุมกรรมการ) 3/3 (ประชุมกรรมการกําหนดคาตอบแทน) และ 5/6 (ประชุม

คณะกรรมการสรรหา) 
ผูท่ีไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ  
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ชื่อ ดร. ศิริ การเจริญดี 
ตําแหนง กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา,  
 กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 60 ป 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551) -ไมมี- 

ท่ีอยู    44/2 หมู 6 ถนนบางแวก ตําบลบางไผ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- Ph.D.-Monetary Economics and Econometrics & Operations Research Monash University, Australia  
- M.Ec.-Economic Statistics and Monetary Economics, University of Sydney, Australia  
- B.Ec. (Hons)-Economic Statistics, University of Sydney, Australia 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุนที่ 4/2003) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุนที่ 60/2005) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
ประสบการณการทํางาน 
 
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
ม.ค. 50 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกําหนด บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 
 คาตอบแทนและกรรมการสรรหา  
2542 – ปจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โพสต พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) 
2543 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ํามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) 
2548 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) 
2547 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด (มหาชน) 
2544 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
2546 กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 

2551– ปจจุบัน กรรมการและคณะกรรมการนโยบายสถาบัน ธนาคารแหงประเทศไทย 
 การเงิน  
2534 – 2541 ผูชวยผูวาการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย 
2535 – 2540 ผูชวยผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการอิสระ 
จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 2 ป ี 
ประวัติการเขารวมประชุมป 2551 4/6 (ประชุมกรรมการ) 12/12 (ประชุมกรรมการตรวจสอบ) 2/3 (ประชุมกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน) และ 5/6 (ประชุมคณะกรรมการสรรหา) 
ผูท่ีไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ  
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ชื่อ นายอัศวิน คงสิริ 
ตําแหนง กรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ ไทย 

อายุ 63 ป 
จํานวนหุนที่ถือในบริษัทฯ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551) -ไมมี- 

ท่ีอยู    54 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม  

- West Downs, Winchester, Hampshire, England 
- Charterhouse, Godalming, Surrey, England.  G.C.E. 'A' Levels in Politics and Economics, Latin, Greek and Classical 

History 
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา Philosophy, Politics and Economics, Oxford University, England  
- Banff School of Advanced Management, Alberta, Canada 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 6 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Chairman 2000 รุนที่ 5/2001 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 11/2001 

 
ประสบการณการทํางาน 
 
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
2548 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
2548 - ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 และประธานกรรมการสรรหา  
2546 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณา บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
 ผลตอบแทน  
2547 - 2549 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 
2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) 
2524 - ปจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
2542 - ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ โรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
2536 - ปจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) 
2542 - 2546 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
2540 - 2542 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน)  
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กิจการที่มิใชบริษัทจดทะเบียน 

2546 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเค เพลส จํากัด 
2549 - ก.พ. 51 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
2542 ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
2533 – 2541 กรรมการและผูจัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
2518 - 2532 เศรษฐกรพิเศษ ผูจัดการฝายวิจัยและวางแผน  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 ผูชวยผูจัดการทั่วไป รองผูจัดการทั่วไป  
2514 - 2518 Assistant to the Director, Investment Officer ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2510 - 2513 เศรษฐกรโท, รักษาการผูชวยเลขานุการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการอิสระ  
จํานวนปท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ - ไมมี - 
ประวัติการเขารวมประชุมป 2551 - ไมมี - 
ผูท่ีไดรับการเสนอชื่อนี้ไมมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ 
 
 
นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะ

ผูบริหารและผูถือหุนรายใหญ และไมมีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลประโยชนของบริษัทฯ และ/
หรือผลประโยชนของผูถือหุน  
 

คุณสมบัติประการสําคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง   

1. กรรมการอิสระรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของจะตองไมถือหุนมากกวารอยละ 1  ของหุนที่ออกโดยบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ในกรณีที่เปนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุน
ดังกลาวจะจํากัดไมใหเกินรอยละ 0.5   

2. กรรมการอิสระตองไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน หรือเปนที่ปรึกษา
ที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ  เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันไดรับการแตงตั้ง  

3. กรรมการอิสระจะตองไมมีสวนไดเสียทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้ง
ในทางตรงหรือทางออมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของอื่นใดในลักษณะที่
อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน หรือไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันไดรับการแตงตั้ง 
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4. กรรมการอิสระจะตองไมมีความสัมพันธกับกรรมการที่เปนผูบริหาร เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม 
หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ไมวาจะเปนความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฏหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พ่ีนองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของ
กรรมการที่เปนผูบริหาร เจาหนาที่บริหาร ผูมีอํานาจควบคุม หรือผูถือหุนรายใหญ  

5. กรรมการอิสระจะตองไมทําการเปนตัวแทนอยางเปดเผยหรืออยางไมเปดเผยของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ
หรือกลุมผูถือหุนใด หรือเปนญาติของผูถือหุนรายใหญคนใดหรือกลุมผูถือหุนใด 

6. กรรมการอิสระจะตองทําหนาที่และใชวิจารณญาณของตน โดยไมไดรับอิทธิพลจากกรรมการที่เปนผูบริหาร
หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของหรือญาต ิ

7. กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทยอย บริษัทรวมหรือบริษัทที่
เกี่ยวของ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันไดรับการแตงตั้ง 

8. กรรมการอิสระจะตองไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษา
กฏหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ  บริษัทยอย 
บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวัน
ไดรับการแตงตั้ง  

 
 บริษัทฯไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ 
ในเรื่องการถือหุนในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทตองถือหุนในบริษัทไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผูที่จะเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระมีความสัมพันธในลักษณะอื่นที่เกี่ยวของดังนี้ 
 

รายชื่อกรรมการที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 
ลักษณะความสัมพันธ 

ดร. พิชิต นิธิวาสิน ดร. ศิริ การเจริญดี นายอัศวิน คงสิริ 
การถือหุนในบริษัท    
- จํานวนหุน ไมมี ไมมี ไมมี 
- สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี ไมมี ไมมี 
เปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ ไมเปน ไมเปน ไมเปน 
ของบริษัท/บริษัทยอย    
การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัท/    
บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคล    
ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา    
(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการ บริหารงาน พนักงาน ไมเปน ไมเปน ไมเปน 
      ลูกจางหรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา    
(2) เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมเปน ไมเปน ไมเปน 
(3) มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจ ไมมี ไมมี ไมมี 
      มีผลใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ    
 
 


