
เอกสารแนบ 4/หนา  1 

ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี  6 :  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

• กรรมการที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ในรอบ 3  ปท่ีผานมา 

ป 2549 ป 2548 ป 2547 
1.นายสมมาตร พูนภักดี 1.นายศุภเดช พูนพิพัฒน 1.นายบันเทิง ตันติวิท 

2.นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 2.นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ 2.นายพิมล รัฐปตย 

3.นางจันทิมา จตุรภัทร 3.นายวีรศักดิ ์ จิรเศรษฐ 3.นายสมเกียรติ ศุขเทวา 

4.พลเรือตรีวิทุร แสงสิงแกว 4.นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ 4.นางสุชาดา ภวนานันท 

  

• คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 

กรรมการอิสระจะตองไมมีธุรกิจหรือการงานท่ีเก่ียวของกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจโดยอิสระของตน 

และจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ไมถือหุนเกินรอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ใหนับ

รวมถึงหุนท่ีถืออยูโดยผูท่ีเก่ียวของดวย 

2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทท่ีเก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของ

บริษัท รวมท้ังไมเปนลูกจาง หรือพนักงานท่ีไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทท่ี

เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท นอกจากนี้ จะตองไมเปนท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท 

บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

3. ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทใน

เครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

4. ไมเปนผูเก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหารระดับสูงหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

ปจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 5 ทาน  

  ท้ังนี้ คุณสมบัติดังกลาวเปนหลักเกณฑตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งมีความเขมงวดกวาขอกําหนด

ขั้นตํ่าของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และแมปจจุบันบริษัทจะไมมีสถานะเปนสถาบันการเงินแลวแตยังคงใชหลักเกณฑ

ดังกลาวเปนแนวทางในการสรรหากรรมการอิสระ  

    ขอมูลของกรรมการที่เสนอใหแตงตั้งกลับเขาเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง จํานวน 4 ทาน มีดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

หนาท่ี 31 



เอกสารแนบ 4/หนา  2 

ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครัง้หน่ึง 

ช่ือ – นามสกุล นายบันเทิง  ตันติวิท 

ประธานกรรมการบริษัท ตําแหนง 

63  ป อายุ 

ไทย สัญชาติ 

- Master of Science (Finance), Sloan School of 

Management(M.I.T), U.S.A. 

- Bachelor of Science (Electrical Engineering),Massachusetts 

Institute of Technology, U.S.A. 

- 

การศึกษา 

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program 

      รุน 25/2004 สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

27 ป จํานวนปท่ีเปนกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ     ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ตําแหนงปจจุบันในกิจการท่ีมธีุรกิจเกีย่วเนื่องกับบริษัท 

ประธานกรรมการ     บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มบีเค จํากัด (มหาชน) ตําแหนงปจจุบันในกิจการอ่ืน 

กรรมการ บริษัท เอ็มบีเค รีสอรต จํากัด (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน  โฮลดิ้ง จํากัด 

กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน  จาํกัด 

กรรมการ บรษิัท แปลน เอสเตท จาํกัด 

กรรมการ บริษัท บี.วี.โฮลด้ิง จํากัด/กรรมการ บริษทั ดีบุก จํากัด/

กรรมการ บริษัท ไทยฟารมม่ิง จํากดั/ท่ีปรึกษา บมจ. ดุสิตธาน ี 

ท่ีปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี ่จํากัด (มหาชน) 

ไมมี การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนท่ีแขงขันกับบริษัท 

ประธานกรรมการ สมาคมบริษัทเงินทุน ประสบการณ 

กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

กรรมการผูจัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ฯลฯ 

ไมมี การถือหุนบริษัท 

ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ท่ีผานมา ขอพิพาททางกฎหมาย 

การเขารวมประชุม  

 ป การเขาประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

2549 12/12 
กรรมการบริษัท 

2548 12/12 

2549 12/12 
กรรมการบริหาร 

2548 12/12 

  

นายบันเทิง ตันติวิท ลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 

  

หนาท่ี 32 



เอกสารแนบ 4/หนา  3

ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครัง้หน่ึง 

นายพิมล  รัฐปตย ช่ือ – นามสกุล 

กรรมการ และท่ีปรึกษาดานกฎหมาย ตําแหนง 

72  ป อายุ 

ไทย สัญชาติ 

เนติบัณฑิต (นบ.ท.) สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา การศึกษา 

ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุน 2/2003  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

7 ป     จํานวนปท่ีเปนกรรมการบริษัท 

ไมมี ตําแหนงปจจุบันในกิจการท่ีมธีุรกิจเกีย่วเนื่องกับบริษัท 

ไมมี ตําแหนงปจจุบันในกิจการท่ีมธีุรกิจแขงขันกับบริษัท 

ประธานคณะกรรมการอัยการ  ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 

ประธานกรรมการ บริษัท เอนแอล ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

กรรมการ บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) 

รองอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม ประสบการณ 

อธิบดีอัยการฝายท่ีปรึกษา สํานักงานอัยการสูงสุด 

อธิบดีอัยการแพงพระนคร สํานักงานอัยการสูงสุด 

อธิบดีอัยการภาษีอากร สํานักงานอัยการสูงสุด 

อธิบดีอัยการคดีแพงธนบุรี สํานักงานอัยการสูงสุด 

อธิบดีอัยการเขต 9 สงขลา 

อธิบดีอัยการเขต 5 เชียงใหม 

หัวหนากองอาญา สํานักงานอัยการ 

อัยการจังหวัด สํานักงานอัยการ 

อัยการจังหวัดผูชวย สํานักงานอัยการ 

ไมมี การถือหุนบริษัท 

ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ท่ีผานมา ขอพิพาททางกฎหมาย 

การเขารวมประชุม  

 ป การเขาประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

2549 12/12 
กรรมการบริษัท 

2548 12/12 

  

  

 

หนาท่ี 33 



เอกสารแนบ 4/หนา  4

ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครัง้หน่ึง 

ช่ือ – นามสกุล นายสมเกียรติ  ศุขเทวา 

กรรมการอิสระ  กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา ตําแหนง 

63  ป อายุ 

ไทย สัญชาติ 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกจิศศินทร การศึกษา 

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program รุน 6/2003  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุน 40/2004  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

7 ป    จํานวนปท่ีเปนกรรมการบริษัท 

ไมมี ตําแหนงปจจุบันในกิจการท่ีมธีุรกิจเกีย่วเนื่องกับบริษัท 

ไมมี ตําแหนงปจจุบันในกิจการท่ีมธีุรกิจแขงขันกับบริษัท 

กรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ตําแหนงอื่นในปจจุบัน 

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมารทแลนด จํากัด 

ประธานกรรมการ บริษัท คอรแวค (ประเทศไทย) จํากัด 

กรรมการ บริษัท อีดีซี เซอรวิส จํากัด ประสบการณ 

กรรมการ บริษัท องคการเภสัชกรรม-เมอรริเออรชีววัตถุ ฯลฯ 

ไมมี การถือหุนบริษัท 

ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ท่ีผานมา ขอพิพาททางกฎหมาย 

การเขารวมประชุม  

 ป การเขาประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

2549 12/12 
กรรมการบริษัท 

2548 12/12 

2549 3/3 
กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

2548 3/3 

2549 1/1 
กรรมการสรรหา 

2548 1/1 
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เอกสารแนบ 4/หนา  5 

ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครัง้หน่ึง 

ช่ือ – นามสกุล นางสุชาดา  ภวนานันท 

กรรมการ และกรรมการบริหาร ตําแหนง 

57  ป อายุ 

ไทย สัญชาติ 

การศึกษา ปริญญาตรี พาณชิยศาสตรและการบัญชี (การเงนิการธนาคาร)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประกาศนียบัตร Directors Certification Program รุน 19/2002 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบัตร การบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนักบรหิาร

ระดับสูง รุนท่ี 2 สถาบันพระปกเกลา 

18 ป  จํานวนปท่ีเปนกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบรหิาร บริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน ธนชาต จาํกัด 

ตําแหนงปจจุบันในกิจการท่ีมธีุรกิจเกีย่วเนื่องกับบริษัท 

ไมมี ตําแหนงปจจุบันในกิจการอ่ืน 

ไมมี การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนท่ีแขงขันกับบริษัท 

กรรมการ และกรรมการผูจัดการ สายการตลาดและธุรกจิเงินฝาก 

บมจ.เงินทุนธนชาติ (ปจจุบันเปลีย่นชื่อเปน บมจ.ทุนธนชาต) 

ประสบการณ 

ฯลฯ 

ไมมี การถือหุนบริษัท 

ไมมีคดีความในรอบ 10 ป ท่ีผานมา ขอพิพาททางกฎหมาย 

การเขารวมประชุม  

 ป การเขาประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

2549 12/12 
กรรมการบริษัท 

2548 12/12 

2549 12/12 
กรรมการบริหาร 

2548 12/12 
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