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• กรรมการที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในรอบ 3  ปที่ผานมา 

 

ป 2550 ป 2549 ป 2548 

1. นายบันเทิง  

2. นายพิมล 

3. นายสมเกียรติ 

4. นางสุชาดา 

ตันติวิท 

รัฐปตย 

ศุขเทวา 

ภวานันท 

1. นายสมมาตร 

2. นางสาวสุวรรณภา 

3. นางจันทิมา 

4. พลเรือตรีวิทุร 

พูนภักดี 

สุวรรณประทีป 

จตุรภัทร 

แสงสิงแกว 

1. นายศุภเดช 

2. นางศิริเพ็ญ 

3. นายวีรศักด์ิ 

4. นายบัณฑิต 

พูนพิพัฒน 

สีตสุวรรณ 

จิรเศรษฐ 

ชีวะธนรักษ 

• คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 

กรรมการอิสระจะตองไมมีธุรกิจหรือการงานที่เก่ียวของกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน 

และจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ไมถือหุนเกินรอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ใหนับ

รวมถึงหุนที่ถืออยูโดยผูที่เก่ียวของดวย 

2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

รวมทั้งไมเปนลูกจาง หรือพนักงานที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เก่ียวของ หรือ

ผูถือหุนรายใหญของบริษัท นอกจากนี้ จะตองไมเปนที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ 

บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

3. ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทใน

เครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

4. ไมเปนผูเก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหารระดับสูงหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

ถือหุนซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนใหญของบริษัท 

6. สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษัทไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

รวมทั้งผูเก่ียวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

ปจจบุันบริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน  5 ทาน คือ นายสมมาตร พูนภักดี นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ นางจันทิมา จตุรภัทร 

พลเรือตรีวิทุร แสงสิงแกว และนายสมเกียรติ ศุขเทวา 

ทั้งนี้ คุณสมบัติดังกลาวเปนหลักเกณฑตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
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ในป 2551 มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ทาน คือ 

1. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ 
2. นายศุภเดช  พูนพิพัฒน 
3. นายอนุวัติร  เหลืองทวีกุล  

หมายเหตุ   นายอนุวัติร  เหลืองทวีกุล รับแตงต้ังเปนกรรมการแทนนายปยะพงศ  อาจมังกร เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 

และนายปยะพงศ  อาจมังกร รับแตงต้ังเปนกรรมการแทนนายบัณฑิต  ชีวะธนรักษ เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2548 

โดยขอมูลกรรมการทั้ง 3 ทาน ปรากฏดังนี้ 
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ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 

ช่ือ – นามสกุล นายศุภเดช  พูนพิพัฒน 
ตําแหนง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

ใหญ 

อายุ 58  ป 

สัญชาติ ไทย 

  การศึกษา - Master of Science (Agricultural Economics), University of 
Wisconsin, USA. 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุน 8/2547 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 27 ป 

ตําแหนงปจจบุนัในกิจการที่มีธรุกิจเกี่ยวเนื่องกบั
บริษัท 

- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด  

ตําแหนงปจจบุนัในกิจการอื่น - รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ไทยรอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จํากัด 
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลด้ิง จํากัด 
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด  
- กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จาํกัด 
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการอืน่ที่แขงขันกบับรษัิท ไมมี 

ประสบการณ Project Finance บริษัทเงินทุนหลกัทรัพย ทิสโก จํากัด (มหาชน) 

การถือหุนบริษัท ไมมี 

การเขารวมประชุม  

 ป การเขาประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
2550 13/13 

กรรมการบริษัท 
2549 12/12 
2550 13/13 

กรรมการบริหาร 
2549 12/12 

นายศุภเดช  พนูพิพัฒน ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 และดํารงตําแหนงรองประธาน
กรรมการ ตัง้แตวนัที ่26 เมษายน 2550  
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ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 

ช่ือ – นามสกุล นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ 
ตําแหนง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ

ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

อายุ 60  ป 

สัญชาติ ไทย 

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA.), Wichita State University, 
Kansas, USA. 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญช ีจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program  รุน 
33/2546 สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร Role of The Compensation Committee รุน 
4/2550 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 8 ป     

ตําแหนงปจจบุนัในกิจการที่มีธรุกิจเกี่ยวเนื่องกบั
บริษัท 

ไมมี 

ตําแหนงปจจบุนัในกิจการที่มีธรุกิจแขงขนักับบริษัท ไมมี 

ตําแหนงอื่นในปจจุบนั  

ประสบการณ - กรรมการ บริษัท แคปปตอล โอเค จํากัด 
- กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

การถือหุนบริษัท ไมมี 

การเขารวมประชุม  

 ป การเขาประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
2550 10 / 13 

กรรมการบริษัท 
2549 9 / 12 
2550 4 / 7 (วาระพเิศษ 1 / 1) 

กรรมการตรวจสอบ 
2549 7 / 8  
2550 5 / 5 

กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
2549 3 / 3 
2550 4 / 4 

กรรมการสรรหา 
2549 1 / 1 
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ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตาํแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 

ช่ือ – นามสกุล นายอนุวัติร  เหลืองทวีกุล 
ตําแหนง กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 

อายุ 45  ป 

สัญชาติ ไทย 

การศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (บัญช)ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุน 

24/2545 สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 9 เดือน (นับถึงวันประชุมผูถอืหุน) 

ตําแหนงปจจบุนัในกิจการที่มีธรุกิจเกี่ยวเนื่องกบั
บริษัท 

ไมมี 

ตําแหนงปจจบุนัในกิจการที่มีธรุกิจแขงขนักับบริษัท ไมมี 

ตําแหนงอื่นในปจจุบนั ไมมี 

ประสบการณ ผูอํานวยการอาวุโส สํานักกรรมการผูจัดการ ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) 

การถือหุนบริษัท 15,250 หุน (0.0011%) 

การเขารวมประชุม  

 ป การเขาประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) 
กรรมการบริษัท 2550 4/5 
กรรมการบริหาร 2550 4/5 

  

 




