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 ขอมูลของกรรมการที่เสนอใหแตงต้ังกลับเขาเปนกรรมการตอไปท้ัง 3 ทาน มีดังน้ี 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตาํแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

ชื่อ – นามสกุล นายบันเทิง  ตันติวิท 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ประเภทกรรมการ 

ประธานกรรมการบริษัท ตําแหนงปจจุบัน 

68 ป อายุ 

ไทย สัญชาติ 

วุฒิการศึกษา - Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute of 
Technology, USA 

- Bachelor of  Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute 
of  Technology, USA 

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

20 ป (นับต้ังแต ป 2536 ซ่ึงบริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนมหาชน) จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ 

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน 
- ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลด้ิง จํากัด ตําแหนงในกิจการอ่ืน 
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 
- กรรมการ บริษัท บี.วี.โฮลด้ิง จํากัด 
- กรรมการ บริษัท ดีบุก จํากัด 
- กรรมการ บริษัท ไทยฟารมมิ่ง จํากัด 

- ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด 

ไมมีการดํารงตําแหนง การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ 

- ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือ
เปน บริษัท สคิบ จํากัด (มหาชน) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

- กรรมการ สถาบันอาศรมศิลป 

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน มีคดีขอพิพาททางกฎหมาย โดยคดียังไมสิ้นสุด และยังคงคุณสมบัติการดํารง
ตําแหนงกรรมการและผูบริหารตามกฎหมายและประกาศทางการท่ีเกี่ยวของอยาง
ครบถวน 

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
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 ไมมีการถือหุน การถือหุนในบรษิัทฯ 

 ไมมี สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  12 คร้ัง  จาก 12 คร้ัง การเขารวมประชุมป 2555 
 

หนาท่ี  38 



 เอกสารแนบ 4  

0ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตาํแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ – นามสกุล นายสมเกียรติ  ศุขเทวา 

กรรมการอิสระ ประเภทกรรมการ 

ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ 

ตําแหนงปจจุบัน 

68 ป อายุ 

ไทย สัญชาติ 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วุฒิการศึกษา 

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Sloan School M.I.T., USA 
- Senior Executive Program (SEP)  

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- โครงการสํารวจคาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2555 
- บทบาทของคณะกรรมการยุคใหมกับการสรางมูลคาและการเปนองคกรย่ังยืน 
- งบการเงินกับการคอรรัปช่ันในตลาดทุน 
- ประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน 7/2555 
- ประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk 
 Management (MIR) รุน 12/2555 
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee 
 (RNG) รุน 1/2554 
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP)  
 รุน 3/2554 
- ประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน 6/2554 
- ประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน 11/2554 
- ประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)  
 รุน 13/2554 
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 25/2554  
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 6/2551 
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 3/2547 
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 40/2547 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 6/2551 

13 ป (นับต้ังแต ป 2536 ซ่ึงบริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนมหาชน) จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเนอรยี่ เอิรธ จํากัด (มหาชน) ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน 

- ประธานกรรมการ บริษัท คอรแวค (ประเทศไทย) จํากัด ตําแหนงในกิจการอ่ืน 

ไมมีการดํารงตําแหนง การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ไมมีการดํารงตําแหนง การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ 
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- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมารท แลนด จํากัด (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน 
บริษัท ไทยมารท  รีเทล กรุป จํากัด)  

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

- กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร  
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน  
บริษัท สคิบ จํากัด (มหาชน) 

ไมมี ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน 

ไมมีการถือหุน การถือหุนในบรษิัทฯ 

ไมมี สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 คร้ัง จาก 12 คร้ัง การเขารวมประชุมป 2555 
เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 16 คร้ัง จาก 16 คร้ัง 
เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา   3 คร้ัง จาก   3 คร้ัง 
เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน   4 คร้ัง จาก   4 คร้ัง 

ลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ 
 

1. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ/บริษัทยอย 
2. ความสัมพันธกับบริษัทฯ /บริษัทยอย /บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
 ขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง  2 ปที่ผานมา 
 2.1 ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ 
  ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
 2.2 ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ 
 32.3 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถ 
  ทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ 
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ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตาํแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ – นามสกุล นายวิรไท  สันติประภพ 

กรรมการอิสระ ประเภทกรรมการ 

- ตําแหนงปจจุบัน 

43  ป อายุ 

ไทย สัญชาติ 

- Ph.D. in Economics,  Harvard University, Cambridge, MA, USA 
- A.M.  in Economics,  Harvard University, Cambridge, MA, USA  
- 

วุฒิการศึกษา 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Sloan School M.I.T., USA 
- Corporate Strategy Executive Education Program 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 63/2550  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
-  ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 4/2550 

- จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ 

ไมมีการดํารงตําแหนง ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน 

ไมมีการดํารงตําแหนง ตําแหนงในกิจการอ่ืน 

ไมมีการดํารงตําแหนง การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ไมมีการดํารงตําแหนง การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ 

- รองผูจัดการ สายงานวางแผนกลยุทธองคกร ตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย 

ประสบการณการทํางานที่ผานมา 

- ผูชวยผูจัดการใหญสายกลยุทธลูกคาธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน)   

- ผูจัดการสายบริหารการลงทุนตรสารทุน  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
- Senior Vice President, Corporate Planning and Information 

Department, ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
- ผูอํานวยการรวม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
- Economist, International Monetary Fund, Washington, DC, USA 
- Teaching Fellow , Harvard University, Cambridge, MA, USA 

ไมมี ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน 

ไมมีการถือหุน การถือหุนในบรษิัทฯ 

ไมมี สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมมี การเขารวมประชุมป 2555 
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ลักษณะความสัมพันธของกรรมการอิสระ 
 

1. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ/บริษัทยอย 
2. ความสัมพันธกับบริษัทฯ /บริษัทยอย /บริษัทรวม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
 ขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง  2 ปที่ผานมา 
 2.1 ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ 
  ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
 2.2 ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ 
 42.3 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถ 
  ทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ 

 คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
 กรรมการอิสระตองไมมีธุรกิจ หรือสวนรวมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของกับสถาบันการเงินอันอาจมีผลกระทบตอ
การตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติที่เขมกวาประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมรวมถึง
ประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เร่ือง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2552 ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ  หรือผู มีอํ านาจควบคุมของบริษัทฯ  ทั้ ง น้ี  ใหนับรวมการถือหุนของผูที่ เกี่ยวของของกรรมการอิสระราย 
นั้น ๆ ดวย (ขอน้ีทางบริษัทฯ ไดกําหนดนิยามและคุณสมบัติเขมกวาประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีกําหนดไมเกิน
รอยละ 1) 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงต้ัง ทั้งน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปน บิดา มารดา คูสมรส พ่ี
นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับ
การเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงต้ัง 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงต้ัง 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนองกวาสองปกอนวันแตงต้ัง 
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7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวน
ที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน
รอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีธุรกิจหรือสวนรวมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของอันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดยอิสระ  
ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ทั้งน้ี กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระ โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน
หรือตําแหนงหนาท่ี และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมมีสถานการณใดท่ีจะมาบีบบังคับใหไมสามารถ
แสดงความเห็นไดตามท่ีพึงจะเปน 
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