
 เอกสารแนบ 4 

หน้าท่ี  37 

 
  

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ    

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคณุสมบตัิตาม

กฎหมายและประกาศทางการท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ท่ีเหมาะสมในการกํากบัดแูลการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ  ตามกระบวนการสรรหาอยา่งครบถ้วน 

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปทัง้ 3  คน มีดังนี ้

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ – นามสกุล นายบันเทงิ  ตันติวิท 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

 อายุ 71 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

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

of Technology, USA 

- Bachelor of  Science in Electrical Engineering, Massachusetts 

Institute of  Technology, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ 30 ตลุาคม 2523 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 35 ปี 3 เดือน 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - กรรมการ บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จํากดั 

(มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิง้ จํากดั 

- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากดั 

- กรรมการ บริษัท บี.วี. โฮลดิง้ จํากดั 

- กรรมการ บริษัท ดีบกุ จํากดั 

- กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มม่ิง จํากดั 

- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ - ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวข้องกับธุรกิจของ

บริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
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ประสบการณ์การทาํงาน - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน )  
- ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
-   ประธานกรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากดั 

- ที่ปรึกษา บริษัท ดสุิตธานี จํากดั (มหาชน) 

- ที่ปรึกษา บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ สถาบนัอาศรมศิลป์ 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่ 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ    12 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 
 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ – นามสกุล นายวิชิต ญาณอมร 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร   

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

อายุ 69 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Science (Computer Science), University of Iowa, USA  

- พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติ  ( เ กียรติ นิยมอันดับสอง) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัร Role of the Nomination and Governance Committee     

(RNG) รุ่น 7/2558 

- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC)  

รุ่น 20/2558 

- ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 18/2550 

- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ 25 กมุภาพนัธ์ 2558 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 1 ปี 2 เดือน 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี  

บริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน)  

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี ้จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท เดอะแกรนด์ ยบูี จํากดั 

- กรรมการ บริษัท นวทวีป จํากดั 

- อนกุรรมการ คณะอนกุรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุม่

กระทรวงด้านความมัน่คงและการตา่งประเทศ 
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- กรรมการ บริษัท เอเซิร์ทส์ จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ - ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี

บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน)  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวข้องกับธุรกิจของ

บริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

 

ประสบการณ์การทาํงาน - กรรมการ และที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ไทย จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 70,000 หุ้น 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ร้อยละ 0.00548  

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ           10 ครัง้   จาก 12 ครัง้ 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา     

และกําหนดคา่ตอบแทน                                             2 ครัง้   จาก   4 ครัง้ 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    10 ครัง้   จาก 12 ครัง้ 

 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ – นามสกุล นายสมเกียรติ ศุขเทวา 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ 71 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒิการศึกษา - บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส ถ า บั น บั ณ ฑิ ต บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ศ ศิ น ท ร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- เศรษฐศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร Sloan School M.I.T., USA 

- Senior Executive Program (SEP)  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Special Seminar 2/2556 “Risk Resilience: How the company’s directors 

should deal with the issues of Enterprise Risk Management?”  

- โครงการสํารวจคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2555 

- บทบาทของคณะกรรมการยคุใหมก่บัการสร้างมลูคา่และการเป็นองค์กรยัง่ยืน  

     ปี 2555 

- งบการเงินกบัการคอร์รัปชัน่ในตลาดทนุ ปี 2555 

- ประกาศนียบตัร  Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 7/2555 

- ประกาศนียบตัร  Monitoring the System of Internal Control and Risk 

 Management (MIR) รุ่น 12/2555 

- ประกาศนียบตัร Role of the Nomination and Governance Committee 

 (RNG) รุ่น 1/2554 
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- ประกาศนียบตัร Financial Institutions Governance Program (FGP)  

 รุ่น 3/2554 

- ประกาศนียบตัร  Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554 

- ประกาศนียบตัร  Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554 

- ประกาศนียบตัร  Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)  

 รุ่น 13/2554 

- ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554 

- ประกาศนียบตัร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  

    รุ่น 3/2552  

- ประกาศนียบตัร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551 

- ประกาศนียบตัร  Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2547 

- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 40/2547 

- ประกาศนียบตัร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 8/2547 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

-  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 6/2551 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ 23 พฤษภาคม 2543  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 15 ปี 4 เดือน 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

-  กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  

-  กรรมการ บริษัท คอร์แวค (ประเทศไทย) จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวข้องกับธุรกิจของ

บริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่  

ประสบการณ์การทาํงาน - ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา  

     บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

     บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่  

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2558 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ           12 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 

-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ           16 ครัง้  จาก 16 ครัง้ 

-  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    12 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 

 

• คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับบริษัทอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดย

อิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคณุสมบตัิที่เข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาต

และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมรวมถึงประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เร่ือง  

ธรรมาภิบาลของสถาบนัการเงิน ลงวนัที่ 9 กรกฎาคม 2552 ซึง่สรุปได้ดงันี ้
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1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย (ข้อนีท้างบริษัทฯ ได้กําหนด

นิยามและคณุสมบตัิเข้มกวา่ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที่กําหนดไมเ่กินร้อยละ 1) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ

เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็น บิดา มารดา คู่สมรส  

พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอ

ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ

ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้น

แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และ

ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อน

วนัแตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ

เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่

เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว

ไมน้่องกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ที่เก่ียวข้องกับ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน

ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ

จํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ

บริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ธุรกิจหรือสว่นร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดยอิสระ ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่

ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เก่ียวกับทรัพย์สินหรือ

ตําแหน่งหน้าที่ และไมต่กอยูภ่ายใต้อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมมี่สถานการณ์ใดที่จะมาบีบบงัคบัให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้

ตามที่พงึจะเป็น 
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