
   เอกสารแนบ 2 
 

หนาท่ี 25 
 

 

หลักเกณฑ�การสรรหากรรมการ 

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสรางและองค ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติตาม
กฎหมายและประกาศทางการท่ีเก่ียวของ ตลอดจนความรู ความสามารถ ท่ีเหมาะสมในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
ตามกระบวนการสรรหาอย/างครบถวน 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให�ผู�ถือหุ�นเลือกตั้งเป นกรรมการต!อไป 

ชื่อ - นามสกุล นายบันเทิง ตันติวทิ 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม/เป1นผูบริหาร 

ตําแหน!งป+จจุบัน ประธานกรรมการ 

อายุ 77 ป4  

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 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผู�บรหิาร สมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ/น 25/2547 

ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต/อตานการคอร รัปช่ันของประเทศไทย ป4 2560  

(Anti-Corruption for Executives) 

วันที่ดํารงตําแหน!งกรรมการบริษัทฯ 30 ตุลาคม 2523 

จํานวนป4ที่เป นกรรมการบริษัทฯ 41 ป4 5 เดือน 

การดํารงตําแหน!งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน จํานวน 1 แห/ง 

- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหน!งในกิจการอ่ืนที่ไม!ใช!บริษัทจดทะเบียน จํานวน 9 แห/ง 
- กรรมการ บริษัท 911 สตรีทบอล จํากัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท แหลมไทร วิลเล็จ จํากัด 
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน  โฮลด้ิง จํากัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร ท จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน  จํากัด 
- กรรมการ บริษัท บี.วี. โฮลด้ิง จํากัด 
- กรรมการ บริษัท ดีบุก จํากัด 
- กรรมการ บริษัท ไทยฟาร มม่ิง จํากัด 

การดํารงตําแหน!งในกิจการทีแ่ข!งขัน/เก่ียวข�องกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ที่อาจทําให�เกิดความขดัแย�งทางผลประโยชน� 

ไม/มี 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 



   เอกสารแนบ 2 
 

หนาท่ี 26 
 

ประสบการณ�การทํางาน - กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

การถือหุ�นในบริษัทฯ ไม/มี 

สัดส!วนของจํานวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม/มี 

การเข�าร!วมประชุมป4 2564 - เขาร/วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 13 คร้ัง จาก 13 คร้ัง 
 



   เอกสารแนบ 2 
 

หนาท่ี 27 
 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให�ผู�ถือหุ�นเลือกตั้งเป นกรรมการต!อไป 

  

 ชื่อ - นามสกุล นายวิชติ ญาณอมร 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม/เป1นผูบริหาร 

 ตําแหน!งป+จจุบัน กรรมการสรรหา กําหนดค/าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกํากับความเส่ียง 

  อายุ 75 ป4 

สัญชาต ิ ไทย 

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

 
- พาณิชยศาสตร และการบัญชี สาขาสถิติ (เกียรตินิยมอันดับสอง)  

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผู�บรหิาร สมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ/น 34/2548 
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ/น 18/2550 
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ/น 20/2558 
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)  

รุ/น 7/2558 
- ประกาศนียบัตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ/น 3/2559 
ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต/อตานการคอร รัปช่ันของประเทศไทย ป4 2560  
 (Anti-Corruption for Executives) 
- หลักสูตร Block Chain Technology ป4 2561 
ธนาคารแห/งประเทศไทย 
- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 
ตลาดหลักทรัพย แห/งประเทศไทย 
- สัมมนา IT Future for Listed Company คร้ังท่ี 3/2560 
- สัมมนา IT Future for Capital Market คร้ังท่ี 2/2561 

วันที่ดํารงตําแหน!งกรรมการบริษัทฯ 25 กุมภาพันธ  2558 

จํานวนป4ที่เป นกรรมการบริษัทฯ 7 ป4 1 เดือน 

การดํารงตําแหน!งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน จํานวน 3 แห/ง 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค/าตอบแทน กรรมการบริหาร
ความเส่ียง และประธานกรรมการ บริษัท ไอที ซิต้ี จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค/าตอบแทน บริษัท เน็ตเบย  
จํากัด (มหาชน) 

- ท่ีปรึกษาดานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหน!งในกิจการอ่ืนที่ไม!ใช!บริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 แห/ง 
- กรรมการ บริษัท อมรชีวิน จํากัด 
- ท่ีปรึกษาดานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท เดอะแกรนด  ยูบี จํากัด 

การดํารงตําแหน!งในกิจการทีแ่ข!งขัน/เก่ียวข�องกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ที่อาจทําให�เกิดความขดัแย�งทางผลประโยชน� 

ไม/มี 



   เอกสารแนบ 2 
 

หนาท่ี 28 
 

 

ประสบการณ�การทํางาน - กรรมการ บริษัท นวทวีป จาํกัด 

- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ/มกระทรวง 
ดานความม่ันคงและการต/างประเทศ 

- กรรมการ บริษัท เอเซิร ทส  จํากัด 

การถือหุ�นในบริษัทฯ ไม/มี 

สัดส!วนของจํานวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม/มี 

การเข�าร!วมประชุมป4 2564 - เขาร/วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 13 คร้ัง จาก 13 คร้ัง 

 
- เขาร/วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กาํหนดค/าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล   4 คร้ัง จาก   4 คร้ัง 

 - เขาร/วมประชุมคณะกรรมการกํากบัความเส่ียง 12 คร้ัง จาก 12 คร้ัง 



   เอกสารแนบ 2 
 

หนาท่ี 29 
 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให�ผู�ถือหุ�นเลือกตั้งเป นกรรมการต!อไป 

 ชื่อ - นามสกุล นางสาลินี วังตาล 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ตําแหน!งป+จจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัความเส่ียง 

อายุ 67 ป4 

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, Finance & International Business,  
Columbia University, USA 

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสตูรกรรมการและผู�บรหิาร สมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ/น 36/2558 
Harvard University, USA 
- Advance Management Program 

วันที่ดํารงตําแหน!งกรรมการบริษัทฯ 1 มกราคม 2563 

จํานวนป4ที่เป นกรรมการบริษัทฯ 2 ป4 3 เดือน 

การดํารงตําแหน!งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม/มี 

การดํารงตําแหน!งในกิจการอ่ืนที่ไม!ใช!บริษัทจดทะเบียน จํานวน 4 แห/ง 
- กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จํากัด 
- กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท  จํากัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท กรีนเอิร ธพาวเวอร  (ไทยแลนด ) จํากัด 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ไทยพาณิชย  จาํกัด 

การดํารงตําแหน!งในกิจการทีแ่ข!งขัน/เก่ียวข�องกับธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ที่อาจทําให�เกิดความขดัแย�งทางผลประโยชน� 

ไม/มี 

ประสบการณ�การทํางาน - กรรมการ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุxป จํากัด (มหาชน) 
- ผูอํานวยการ สํานักงานส/งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย/อม 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอม็ บี เค ไลฟy ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการบริหาร องค การคลังสินคา 

- ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย/อมแห/งประเทศไทย 

การถือหุ�นในบริษัทฯ ไม/มี 

สัดส!วนของจํานวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม/มี 

การเข�าร!วมประชุมป4 2564 - เขาร/วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 13 คร้ัง จาก 13 คร้ัง 

 
- เขาร/วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 13 คร้ัง จาก 13 คร้ัง 

- เขาร/วมประชุมคณะกรรมการกํากบัความเส่ียง 12 คร้ัง จาก 12 คร้ัง 

 
  



   เอกสารแนบ 2 
 

หนาท่ี 30 
 

• คุณสมบัติกรรมการอิสระ  

 กรรมการอิสระตองไม/มีธุรกิจ หรือส/วนร/วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน เกี่ยวของกับบริษัทอันอาจมีผลกระทบต/อการตัดสินใจ 
โดยอิสระ ของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติท่ีเขมกว/าประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม/ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2559 ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 

1. ถือหุนไม/เกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ และถือหุนไม/เกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัทใหญ/ บริษัทย/อย บริษัทร/วม ผูถือหุนรายใหญ/ ผูมีอํานาจควบคุมบริษัท หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ท้ังน้ี ใหนับรวมการ
ถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดวย (ขอน้ีทางบริษัทฯ ไดกําหนดนิยามและคุณสมบัติเขมกว/าประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนท่ีกําหนดไม/เกินรอยละ 1) 

2. ไม/เป1นหรือเคยเป1นกรรมการท่ีมีส/วนร/วมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม 
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ/ บริษัทย/อย บริษัทร/วม บริษัทย/อยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ/ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  
เวนแต/จะไดพนจากการมีลักษณะดังกล/าวมาแลวไม/นอยกว/าสองป4ก/อนวันแต/งต้ัง ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกล/าวไม/รวมถึงกรณีท่ีกรรมการ
อิสระเคยเป1นขาราชการ หรือท่ีปรึกษาของส/วนราชการ ซ่ึงเป1นผูถือหุนรายใหญ/หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม/เป1นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป1นบิดา มารดา คู/สมรส พี่นอง  
และบุตร รวมท้ังคู/สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ/ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเป1น
กรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย/อย 

4. ไม/มีหรือเคยมีความสัมพันธ ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ/ บริษัทย/อย บริษัทร/วม ผูถือหุนรายใหญ/ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ใน
ลักษณะท่ีอาจเป1นการขัดขวางการใชวิจารณญาณอย/างอิสระของตน รวมท้ังไม/เป1นหรือเคยเป1นผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมี
ความสัมพันธ ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ/ บริษัทย/อย บริษัทร/วม ผูถือหุนรายใหญ/ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแต/จะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกล/าวมาแลวไม/นอยกว/าสองป4ก/อนวันแต/งต้ัง 

ความสัมพันธ ทางธุรกิจ รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทํา เป1นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช/าหรือใหเช/าอสังหาริมทรัพย  
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย หรือบริการ หรือการใหหรือรับความช/วยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพย  
เป1นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ อื่นทํานองเดียวกัน ซ่ึงเป1นผลใหบริษัทฯ หรือคู/สัญญามีภาระหน้ีท่ีตองชําระต/ออีกฝ}ายหน่ึง ต้ังแต/ 
รอยละ 3 ของสินทรัพย ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือต้ังแต/ 20 ลานบาท ขึ้นไป แลวแต/จํานวนใดจะตํ่ากว/า ท้ังน้ี การคํานวณภาระหน้ี
ดังกล/าวใหเป1นไปตามวิธีการคํานวณมูลค/าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว/าดวยหลักเกณฑ ในการทํา
รายการท่ีเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต/ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล/าว ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหว/าง 1 ป4 ก/อนวันท่ีมีความสัมพันธ ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม/เป1นหรือเคยเป1นผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ/ บริษัทย/อย บริษัทร/วม ผูถือหุนรายใหญ/ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  
และไม/เป1นผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนส/วนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ/ บริษัทย/อย  
บริษัทร/วม ผูถือหุนรายใหญ/ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู/ เวนแต/จะไดพนจากการมีลักษณะดังกล/าวมาแลวไม/นอยกว/าสองป4 
ก/อนวันแต/งต้ัง 

6. ไม/เป1นหรือเคยเป1นผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเป1นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับค/าบริการ 
เกินกว/าสองลานบาทต/อป4จากบริษัทฯ บริษัทใหญ/ บริษัทย/อย บริษัทร/วม ผูถือหุนรายใหญ/ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม/เป1น 
ผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนส/วนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแต/จะไดพนจากการมีลักษณะดังกล/าวมาแลวไม/นอยกว/า
สองป4ก/อนวันแต/งต้ัง 

7. ไม/เป1นกรรมการท่ีไดรับการแต/งต้ังขึ้นเพื่อเป1นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ/ หรือผูถือหุนซ่ึงเป1นผูท่ีเกี่ยวของกับ 
ผูถือหุนรายใหญ/ 

8. ไม/ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย/างเดียวกันและเป1นการแข/งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย/อย หรือไม/เป1นหุนส/วนท่ีมีนัย 
ในหางหุนส/วน หรือเป1นกรรมการท่ีมีส/วนร/วมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวน
หุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย/างเดียวกัน และเป1นการแข/งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  
หรือบริษัทย/อย 



   เอกสารแนบ 2 
 

หนาท่ี 31 
 

9. ไม/มีธุรกิจหรือส/วนร/วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน เกี่ยวของอันอาจมีผลกระทบต/อการตัดสินใจโดยอิสระ ไม/มีลักษณะอื่นใด 
ท่ีทําใหไม/สามารถใหความเห็นอย/างเป1นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ท้ังน้ี กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอย/างเป1นอิสระ โดยไม/คํานึงถึงผลประโยชน ใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพย สินหรือตําแหน/ง
หนาท่ี และไม/ตกอยู/ภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุ/มบุคคลใด รวมถึงไม/มีสถานการณ ใดท่ีจะมาบีบบังคับใหไม/สามารถแสดงความเห็นไดตามท่ีพึง
จะเป1น 


