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 เอกสารประกอบการพจิารณา 
วาระที่  5. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 1. ตามข้อบงัคบัข้อ 17. ของบริษัทกําหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปีกรรมการของบริษัทต้องออกจากตําแหน่ง

เป็นจํานวนหนึ่งในสาม  ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะพ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม    ก็ให้ใช้จํานวนท่ีใกล้เคียงกัน  

ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2552    มีจํานวนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  4   ทา่น   ได้แก่ นายศภุเดช  พนูพิพฒัน์     

นายไพจิตร  โรจนวานิช    นางประคอง  ลีละวงศ์  และนายฉตัรชยั  บณุยะอนนัต์   

  2. ในรอบปีระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2551 ถึง 30 มิถนุายน 2552  ที่ผ่านมา    คณะกรรมการมีการประชมุตามวาระ

ปกติ  จํานวน  12  ครัง้   โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการทัง้  4  ทา่น  สรุปได้ดงันี ้                        

รายชื่อ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม

ทัง้หมด(ครัง้) 
วาระการดาํรง
ตาํแหน่ง(ปี) 

1  นายศภุเดช        พนูพิพฒัน์ 
รองประธานกรรมการและ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
12 20 

2  นายไพจิตร         โรจนวานิช 
กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
12 10 

3. นางประคอง       ลีละวงศ์ 
กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 
12 12 

4  นายฉตัรชยั    บณุยะอนนัต์ 

กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

9 11 

    หมายเหตุ   นายฉัตรชัย  บุณยะอนันต์   ลาป่วย  3  ครัง้ 
  3. หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องสําเร็จการศกึษาไมต่ํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 

และได้รับการคดัเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัท 

  4. กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัดงันี ้

   4.1 ถือหุ้นไมเ่กิน 5% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  หรือบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง (นบัรวมบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2551) 

   4.2 ไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงาน  รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง  พนกังาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา หรือเป็นผู้

มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  โดยต้องไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่น

ได้เสียในลกัษณะดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี หรือเป็นญาติกบับคุคลท่ีให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทใน

เครือ  เช่น ผู้สอบบญัชี  ทนายความ  เป็นต้น 

   4.3 ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ โดยเป็นลกูค้า ผู้จดัหาวตัถดิุบ เจ้าหนี/้ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืม ไมมี่ผลประโยชน์หรือ

สว่นได้เสีย  ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  หรือบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีจะทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

   4.4 ไมเ่ป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม หรือบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง  และไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

  คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า  

กรรมการที่ต้องออกตามวาระดงักลา่วข้างต้น  มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั  พ.ศ.2535  มีความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท  สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทได้ เหมาะสมท่ีจะ

เป็นกรรมการของบริษัท    จึงขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ นายศภุเดช  พนูพิพฒัน์     นายไพจิตร  โรจนวานิช    

นางประคอง  ลีละวงศ์  และนายฉตัรชยั  บณุยะอนนัต์    เป็นกรรมการอีกวาระ     โดยเหน็วา่การเลือกตัง้ นายศภุเดช  พนูพิพฒัน์    

และนายฉัตรชัย  บุณยะอนันต์  ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผู้ แทนของบริษัทเป็น
กรรมการของบริษัทไมท่ําให้บริษัทเสียหาย 

   ทัง้นี ้ ข้อมลูของกรรมการท่ีเสนอให้เลือกตัง้กลบัเข้ามาใหมท่ัง้  4  ทา่น  ปรากฏตามเอกสารแนบ                                                 
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ประวัตแิละคุณสมบตักิรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระ 

                                  
ช่ือ-นามสกุล    นายศุภเดช   พนูพพิัฒน์ 
อายุ         59  ปี 
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ  5  ปี 
บริษัทจดทะเบียน 
ปี 2550 - ปัจจบุนั  -  กรรมการบริษัท โรงแรมรอยลัออคิด(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

   ปี 2549 - ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการ  MBK 

ปี 2546 - ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการบริหาร MBK    

   ปี 2545 - ปัจจบุนั - กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  MBK 

                  ปัจจบุนั - กรรมการบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมของ MBK 

 ปี 2548 - ปัจจบุนั -  รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

    และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

ปี 2543 - ปัจจบุนั -  ท่ีปรึกษา บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากดั (มหาชน)  

 ปี 2535 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) 

 ปี 2533 - ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร  

    และกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ทนุธนชาต จํากดั (มหาชน) 
 บริษัทเอกชน 
 ปี 2550 - ปัจจบุนั -  กรรมการบริษัท ไทย รอยลั ออคดิ เรียลเอซเทท จํากดั 

 ปี 2548 - ปัจจบุนั - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

    บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั 

ปี 2546 - ปัจจบุนั - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

    บริษัท ธนชาตประกนัชีวิต จํากดั 

 ปี 2546 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท สยามพิวรรธน์ จํากดั 

 ประวัตกิารศกึษา - Master of Science University of Wisconsin,  

    ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัตกิารอบรม  -  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี  2547 - หลกัสตูร  Directors Accreditation  Program (DAP)    

การถือหุ้นบริษัทฯ   - ไมมี่ - 

สถานภาพ   กรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการธุรกิจศนูย์การค้าและโรงแรมอนัมีสภาพอยา่งเดียวกบั 

  บริษัท และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัท  ซึง่มิได้ก่อให้เกิด 

  ความเสียหายแก่บริษัท     

หมายเหตุ    ปัจจบุนัเป็นกรรมการบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมของ MBK 
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ประวัตแิละคุณสมบตักิรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระ 

 
ช่ือ-นามสกุล  นายไพจติร    โรจนวานิช 
อายุ     81   ปี 
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ  5  ปี 
บริษัทจดทะเบียน 

 ปี 2546 - ปัจจบุนั -  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ MBK 

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

     บริษัท ปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากดั (มหาชน) 

ปี 2535 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ    

     บริษัท มรูาโมโต้ อีเลค็ตรอน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

   ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท จี สตีล จํากดั (มหาชน)  
   บริษัทเอกชน  
   2536 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท สํานกังานกฎหมาย ฟาร์อีสต์ 

      (ประเทศไทย) จํากดั   

   2528 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท กาญจน์เจียน จํากดั 

ประวัตกิารศกึษา -  ปริญญาโท สาขาการคลงั  มหาวิทยาลยัเพนซลิเวเนีย   

   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงูการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาบตัรหลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 25  

    ปี พ.ศ.2525   วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

ประวัตกิารอบรม  - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ปี 2546 -  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 

 ปี 2547 - หลกัสตูร  Directors Accreditation  Program (DAP)  

   ปี 2549 -  หลกัสตูร Audit  Committee Program (ACP) 

การถือหุ้นบริษัทฯ  - ไมมี่ - 

สถานภาพ  มิได้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือ

เข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่น

จํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่ง

เดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ของตน หรือ

ประโยชน์ผู้ อ่ืนแตป่ระการ  

หมายเหตุ  มิได้เป็นกรรมการในบริษัทร่วม หรือบริษัทยอ่ยของ MBK 
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ประวัตแิละคุณสมบตักิรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระ 

 
ช่ือ-นามสกุล    นางประคอง   ลีละวงศ์ 
อายุ      79   ปี 
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ  5  ปี 
บริษัทจดทะเบียน 

  ปี 2546 - ปัจจบุนั -   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ MBK  
  บริษัทเอกชน 

ปี 2536 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบริษัท อลัฟ่า บซิเินส เซน็เตอร์ จํากดั   

   ประวัตกิารศกึษา - ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  

    มหาวิทยาลยัเพนซลิเวเนีย   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัตกิารอบรม  - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 ปี 2547 - หลกัสตูร  Directors Accreditation  Program (DAP)  

   ปี 2548 -  หลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) 

การถือหุ้นบริษัทฯ    จํานวน  215,500  หุ้น  คดิเป็น  0.11% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออก       

     เสียงทัง้หมด 

สถานภาพ  มิได้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือ    

  เข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่น

จํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่ง

เดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ของตน หรือ

ประโยชน์ผู้ อ่ืนแตป่ระการ  

หมายเหตุ   มิได้เป็นกรรมการในบริษัทร่วม หรือบริษัทยอ่ยของ MBK 
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ประวัตแิละคุณสมบตักิรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระ 

 
ช่ือ-นามสกุล    นายฉัตรชัย  บุณยะอนันต์ 
อายุ                 76  ปี 
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ  5  ปี 
บริษัทจดทะเบียน 
ป กรรมการสรรหา ี  2549  - ปัจจบุนั   -    กรรมการอิสระและประธาน

   และพิจารณาคา่ตอบแทน MBK 

 ปี 2541 - 2549 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ MBK 

ปี 2541 - ปัจจบุนั - บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมของ MBK  

 ปี 2543 - ปัจจบุนั -     ประธานกรรมการ  

   บริษัท โรงแรมรอยลัออคดิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

                  ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท ดสุติธานี จํากดั (มหาชน) 

  - กรรมการ บริษัท  อิตาเลียนไทย  ดีเวลอ็ปเมนต์ จํากดั (มหาชน) 

 บริษัทเอกชน -    ไมมี่  - 

ประวัตกิารศกึษา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และการบญัชี   

   มหาวิทยาลยัเวลล์ ประเทศองักฤษ 

  - หลกัสตูรเทคนิคการบริหาร  

    มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาบตัรหลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร 

รุ่นท่ี 28  ปี พ.ศ. 2528/2529  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   

ประวัตกิารอบรม  - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 ปี 2548 - หลกัสตูร  Directors Accreditation  Program (DAP)  

   ปี 2548 -  หลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) 

การถือหุ้นบริษัทฯ     -    ไมมี่  -  

 

สถานภาพ   ประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมอนัมีสภาพอยา่ง 

  เดียวกบับริษัท และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัท  ซึง่มไิด้ 

  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท     

หมายเหตุ    ปัจจบุนัเป็นกรรมการบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมของ MBK 
 

 


