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 ขอมูลของกรรมการที่เสนอใหแตงต้ังกลับเขาเปนกรรมการตอไปท้ัง 3 ทาน มีดังน้ี 

 

ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 
 

ชื่อ – นามสกุล นายบันเทิง  ตันติวิท 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

ตําแหนงปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

อายุ 65 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Science (Finance), Massachusetts Institute of 

Technology, USA 

- Bachelor of  Science in Electrical Engineering, Massachusetts 

Institute of  Technology, USA 

การอบรม - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 25/2547 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 30 ป 

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

- ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 

- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน - กรรมการ สถาบันอาศรมศิลป 
- กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน โฮลด้ิง จํากัด 

- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 

- กรรมการ บริษัท บี.วี.โฮลด้ิง จํากัด 

- กรรมการ บริษัท ดีบุก จํากัด 

- กรรมการ บริษัท ไทยฟารมมิ่ง จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท - รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด  

- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด  

- ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ  
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การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน - ประธานกรรมการ สมาคมบริษัทเงินทุน 

- กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- กรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 

- กรรมการ องคการบริหารสินเช่ืออสังหาริมทรัพย 
- กรรมการผูจัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ฯลฯ 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี 

การถือหุนในบรษิัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) -  หุนสามัญ 2,060,000 หุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด -  หุนสามัญ 0.154% 

การเขารวมประชุมป 2552 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท    13  คร้ัง  จาก 13 คร้ัง 

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ 

นายบันเทิง ตันติวิท ซ่ึงมีคุณสมบัติการเปนกรรมการตามกฎหมายที่

เก่ียวของ  ขอบังคับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปน

ผูพิจารณาลงมติ อนุมัติเลือกต้ังใหกลับเขามาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระ

หนึ่ง 
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ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 

 ชื่อ – นามสกุล นายพิมล  รัฐปตย 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ 

อายุ 74  ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - เนติบัณฑิต (นบ.ท) สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา 

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรม - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 2/2546 

- ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุน 3/2546 

- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 9/2546 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท  9 ป 11 เดือน  

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน - กรรมการ บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร่ี จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน - ประธานคณะกรรมการอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด 

- รองอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด  

- อธิบดีอัยการฝายที่ปรึกษา สํานักงานอัยการสูงสุด 

- อธิบดีอัยการแพงพระนคร สํานักงานอัยการสูงสุด 

- อธิบดีอัยการภาษีอากร สํานักงานอัยการสูงสุด  

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี 

การถือหุนในบรษิัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) ไมมีการถือหุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2552 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท    13  คร้ัง จาก  13  คร้ัง 

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ 

นายพิมล  รัฐปตย ซ่ึงมีคุณสมบัติการเปนกรรมการตามกฎหมายที่

เก่ียวของ  ขอบังคับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหเปน

ผูพิจารณาลงมติ อนุมัติเลือกต้ังใหกลับเขามาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระ

หนึ่ง 
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ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 

ชื่อ – นามสกุล นายสมเกียรติ  ศุขเทวา 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการ

กําหนดคาตอบแทน  

อายุ 65 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรม - Senior Executive Program (SEP) Sloan School  MIT (USA) 

- ประกาศนียบัตร  Director Accreditation Program (DAP) รุน 6/2546 

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 40/2547 

- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 3/2547 

- ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FN) รุน 8/2547 

- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 

6/2551 

- หลักสูตรสัมมนา  IT Governance : A Strategic Path Forward Board 

and Performance Evaluation  

- ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy 

(SFE) รุน 3/2552 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 9 ป  11 เดือน 

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน ไมมีการดํารงตําแหนง 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน - ประธานกรรมการ บริษัท คอรแวค (ประเทศไทย) จํากัด 

- หุนสวน หางหุนสวนจํากัด พี.ที.แอนด เอส คารแคร 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน - กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด  

- กรรมการ บริษัท องคการเภสัชกรรม เมอรริเออรชีววัตถุ จํากัด 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี 

การถือหุนในบรษิัท ไมมีการถือหุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 
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การเขารวมประชุมป 2552 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท                   13 คร้ัง จาก 13 คร้ัง 

เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                 8 คร้ัง จาก   8 คร้ัง 

เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา                      4 คร้ัง จาก   4 คร้ัง 

เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  2 คร้ัง จาก   2 คร้ัง 

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอ 

นายสมเกียรติ  ศุขเทวาซ่ึงมีคุณสมบัติการเปนกรรมการตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของ  ขอบังคับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนให

เปนผูพิจารณาลงมติ อนุมัติเลือกต้ังใหกลับเขามาเปนกรรมการอิสระ

ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

• ลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ 
1. ไมเปน ญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/บริษัทยอย 

2. ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง  2 ปท่ีผานมา 

2.1 ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

2.2 ไมเปน ผูใหบริการทางวิชาชีพ 

2.3 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ 

• คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระตองไมมีธุรกิจ หรือสวนรวมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชนเกีย่วของกับสถาบันการเงินอันอาจมีผลกระทบตอ

การตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบติัท่ีเขมกวาประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 

28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ลงวันท่ี 15 ธนัวาคม 2551 ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

(1) ไมถือหุนเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทในกลุม บริษัทรวม บริษัทยอย หรือบริษัทท่ี

เกี่ยวของ ท้ังน้ีนับรวมถึงหุนท่ีถืออยูโดยผูท่ีเกีย่วของดวย 

(2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง หรือพนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทในกลุม บริษัท

รวม บริษัทยอย บริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง (ท้ังใน และชวง 2 ป ท่ีผานมา)   

(3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทในกลุม บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล มีความขัดแยง ในลักษณะท่ีอาจ

เปนการขัดขวางการใชวิจารณญานอยางอิสระของตน 

(4) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง    บตุรและคูสมรสของบุตร 

กับผูบริหาร ผูถอืหุนรายใหญ ผูมีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอชือ่เปนผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

บริษัทในกลุม บริษัทรวม บริษัทยอย หรือบริษัทท่ีเกีย่วของ 

(5) ไมมีความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบญัชี  ท่ีปรึกษาทางการเงิน  หรือความสัมพันธทาง

ธุรกิจ ซึง่มีจํานวนเงินหรือมีมูลคาท่ีมีนัยสําคัญตามเกณฑท่ีกําหนด (ท้ังใน และชวง 2 ป กอนไดรับแตงต้ัง)  

(6) ไมเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือเปนผูถอืหุนซึง่เกี่ยวของกับผูถอืหุนรายใหญ 

(7) ไมเปนกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในกลุม บริษัทรวม บริษัทยอย ในเวลาเดียวกัน    

(8) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีเปนการจํากัดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ  

 


