
         สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ข้อมลูกรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

และเสนอให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกครัง้หนึง่ 

ช่ือ  –  นามสกุล 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน 

นายโยธิน  บุญดีเจริญ 
กรรมการ  
กรรมการ และประธานกรรมการ  

วิธีการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตาม

กระบวนการสรรหาแล้ว และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า

นาย โย ธิ น   บุญ ดี เ จ ริญ  เ ป็ นผู้ ท่ี มี ค ว าม รู้ ค ว ามสามา รถ   

มีประสบการณ์สงู และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด 

เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท ดงันัน้จึงเห็นสมควรนําเสนอ

ต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเ พ่ือพิจารณาเลือกตัง้  นายโยธิน   

บญุดีเจริญ กลบัเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 

อาย ุ  70 ปี 

การศกึษา  -  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ ไมมี่ 

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2552 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี่ 

ตําแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) - กรรมการบริหาร บจก. สกายเวย์ เรียลตี ้

- ประธานกรรมการบริษัท บจก. แกรนด์ ฟอร์จนู 

- กรรมการบริหาร บจก. พฒัน์ธนาบรีุ 

- กรรมการบริษัท บจก. เซน็ทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ 

- กรรมการบริหาร บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเตล็ 

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร        

บจก. พระราม 9 สแควร์ 

- กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และประธาน

กรรมการบริหาร บจก. เบ็ล ดีเวลลอปเมนท์ 

- ประธานกรรมการบริษัท บจก. เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพร้ส์ 

ตําแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

- กรรมการบริหาร บจก. สกายเวย์ เรียลตี ้

- ประธานกรรมการบริษัท บจก. แกรนด์ ฟอร์จนู 

- กรรมการบริหาร บจก. พฒัน์ธนาบรีุ 

- กรรมการบริษัท บจก. เซน็ทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ 

- ประธานกรรมการบริษัท บจก. เจริญกฤษ เอน็เตอร์ไพร้ส์ 

ประสบการณ์ - มีประสบการณ์ในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  

     มากกวา่ 40 ปี 

การเข้าร่วมประชมุ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 16 ครัง้ จาก 16 ครัง้ 
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ช่ือ  –  นามสกุล 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน  

นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจ ิ
กรรมการอสิระ 
กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

วิธีการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตาม

กระบวนการสรรหาแล้ว และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า

นายยงยุทธ  วิทยาวงศ รุ จิ  เ ป็นผู้ ท่ี มีความ รู้ความสามารถ   

มีประสบการณ์สงู และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด 

เหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัท ดงันัน้จึงเห็นสมควรนําเสนอ

ต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้นายยงยทุธ  วิทยา

วงศรุจิ กลบัเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 

อาย ุ 71 ปี 

การศกึษา  - ปริญญาตรี สาขาบญัชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม)

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- มินิเอม็บีเอ (รุ่นท่ี 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- โปรแกรมสําหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 7 (SEP7) สถาบนั

บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) 

- Audit Committee Program (ACP) 

- Board Performance Evaluation 

- Setting the CEO Performance Plan and Evaluation  

ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ 8 ปี 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี่ 

ตําแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) ไมมี่ 

ตําแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

ไมมี่ 

ประสบการณ์ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคาร   กรุงศรี

อยธุยา 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทิร์น สตาร์ 

เรียล เอสเตท 

การเข้าร่วมประชมุ - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 16 ครัง้ จาก 16 ครัง้ 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครัง้ จาก 10 ครัง้ 
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ช่ือ  –  นามสกุล 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ 
ตาํแหน่งปัจจุบัน 

นายเจริญ จริวศัิลย์ 
กรรมการ  
กรรมการ 

วิธีการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตาม

กระบวนการสรรหาแล้ว และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า

นายเจริญ  จิรวิศลัย์ เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์

สงู และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด เหมาะสมที่จะ

เป็นกรรมการของบริษัท ดงันัน้จึงเห็นสมควรนําเสนอต่อท่ีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้นายเจริญ  จิรวิศลัย์ กลบัเข้า

มาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 

อาย ุ  70 ปี 

การศกึษา  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2552 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี่ 

ตําแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ บจก. เอ๊กซ์คลซีูฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

กรรมการ บจก. ที-วนั แคปปิตอล 

กรรมการ บจก. เบล็ ดีเวลลอปเมนท์ 

กรรมการ บจก. พระราม 9 สแควร์ โฮเตล็ 

กรรมการ บจก. บีบีทีวี นิว มีเดีย 

กรรมการ บจก. พระราม 9 สแควร์ 

กรรมการ บจก. เซน็ทรัลพฒันา ไนน์ สแควร์ 

กรรมการ บจก. ยกุต์ชวน 

กรรมการ บจก. ไทยลําเลียง 

กรรมการ บจก. ไทยแป้งมนัผลิตกรรม 

กรรมการ บจก. สํานกักฎหมาย สากล ธีรคปุต์ 

กรรมการ บจก. ไซเบอร์ เวนเจอร์ 

กรรมการ บจก. ทนุมหาลาภ 

กรรมการ บจก. แกรนด์ ฟอร์จนู 

กรรมการ บจก. บีบีทีวี แซทเทลวิชัน่ 

กรรมการ บจก. ต้นสน เพลนิจิต 

กรรมการ บจก. บีบีทีวี โปรดคัชนัส์ 
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ตําแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ บจก. บีบีทีวี มาร์เก็ตติง้ 

กรรมการ บจก. กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุ

กรรมการ บจก. ซนัไรส์ อีคิวตี ้

กรรมการ บจก. ซี.เค. อาร์ 

กรรมการ บจก. บีบีทีวี เอค็ควิตี ้

กรรมการ บจก. ทนุรุ่งเรือง 

กรรมการ บจก. จีแอล แอสเซทส์ 

กรรมการ บจก. มหากิจ โฮลดิง้ 

กรรมการ บจก. ซปุเปอร์ แอสเซทส์ 

กรรมการ บจก. สเตอร์ลงิ อีควิตี ้

กรรมการ บจก. สตรองโฮลด์ แอสเซท็ส์ 

กรรมการ บจก. บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเมนท์ 

กรรมการ บจก. สยามภริู เอน็จิเนียร่ิง 

กรรมการ บจก. เขาเขียวคนัทร่ีคลบั 
กรรมการ บจก. ทนุมหาโชค 

กรรมการ บจก. ซีเคเอส โฮลดิง้ 

ตําแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

กรรมการ บจก. กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุ

กรรมการ บจก. บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเมนท์ 

กรรมการ บจก. บีบีทีวี แซทเทลวิชัน่ 

กรรมการ บจก. ทนุมหาลาภ 

กรรมการ บจก. จีแอล แอสเซทส์ 

กรรมการ บจก. ต้นสน เพลนิจิต 

กรรมการ บจก. แกรนด์ ฟอร์จนู 

ประสบการณ์ - 

การเข้าร่วมประชมุ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 16 ครัง้ จาก 16 ครัง้ 
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ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ 

การมีสว่นได้เสียกบับริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 

ปีท่ีผา่นมา 

1. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

2. ไมเ่ป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน) 

3. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ 

 

นิยามกรรมการอสิระ 

 บริษัทกําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงันี ้  

1. ถือหุ้นในนามของตนเองหรือในนามของผู้ ท่ีเก่ียวข้องเป็นจํานวนไม่เกินร้อยละ 0.5* ของจํานวนหุ้นท่ีมี

สทิธิออกเสียงทัง้หมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานหรือท่ีปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจําหรือ

ประโยชน์อ่ืนใด จากบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือเป็นผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม  หรือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไม่มีความสมัพนัธ์กบับคุคลท่ีให้บริการด้านวิชาชีพ

แก่บริษัท หรือบริษัทในเครือด้วย  ทัง้นีห้ากเคยดํารงตําแหน่งต่างๆ ดงักลา่วข้างต้น ต้องพ้นจากตําแหน่ง

นัน้ๆ มาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้าน

การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม  หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน

ลกัษณะท่ีจะทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

4. ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง และไมไ่ด้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ 

* หมายเหต ุ: บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์นีเ้ข้มงวดกวา่ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ซึง่ได้กําหนดไว้ให้

ถือหุ้นได้ไมเ่กินร้อยละ 1 
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