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ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน 
เลือกต้ังเปนกรรมการอีกวาระ 

                                  
   ช่ือ-นามสกุล   นายบันเทิง   ตันติวิท 
   อายุ   64   ป 
   ประสบการณการทํางานในระยะ  5  ป 
   บริษัทจดทะเบียน 
   ป 2532 - 2549 -  รองประธานกรรมการบริษัท  เอ็ม  บี  เค  จํากัด (มหาชน) 

   ป 2549 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท  เอม็  บี  เค  จํากัด (มหาชน) 

   ป 2532 - ปจจุบัน -  ประธานกรรมการบริหารบรษัิท  เอ็ม  บี  เค  จํากัด (มหาชน) 

   ปจจุบัน - ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทยอย และบริษัทรวมของ MBK 

 ป 2537 - ปจจุบัน -  ประธานกรรมการบริษัท ทนุธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 ป 2545 - ปจจุบัน -  ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทเอกชน 
 2530 - ปจจุบัน -  กรรมการบริษัท ดีบุก จํากัด 

   - กรรมการบริษัท ไทยฟารมมิง่ จํากัด 

   - กรรมการบริษัท บี.วี.โฮลดิ้ง จํากัด 

   - รองประธานกรรมการบริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

   - ประธานกรรมการบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด  

 ปจจุบัน - กรรมการสภาสถาบันอาศรมศิลป 

 ประวัติการศึกษา - ปรญิญาโท  สาขาการเงิน  Sloan School of Management (M.I.T) 

    ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรม   -   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 -  หลักสูตร  Directors Accreditation  Program (DAP)  

การถือหุนบริษัทฯ   - ไมมี - 

 

สถานภาพ  ประกอบกิจการธุรกิจสนามกอลฟอันมีสภาพอยางเดียวกับบริษัท  และเปนการแขงขันกับกิจการ 

 ของบริษัท  ซึ่งมิไดกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท   

หมายเหตุ   ปจจุบันเปนประธานกรรมการในบริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จาํกัด (มหาชน)     ซึ่งเปน บริษัทยอยของ 

   บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 
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ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน 
เลือกต้ังเปนกรรมการอีกวาระ 

 
                       ช่ือ-นามสกุล   นายปยะพงศ    อาจมังกร 
   อายุ   51   ป 
   ประสบการณการทํางานในระยะ  5  ป 
   บริษัทจดทะเบียน 
   ป 2541 - ปจจุบัน -   กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

   ปจจุบัน - กรรมการบรหิาร บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

   ป 2548 - 2550 - กรรมการ และกรรมการบรหิาร บริษัท ทนุธนชาต จํากัด (มหาชน) 

   ป 2548 -ปจจุบัน - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

     บริษัทหลักทรพัย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  

- รองกรรมการผูจัดการ สายงานบรหิารเงนิ และตางประเทศ 

 ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
   บริษัทเอกชน  
   ป 2544 – 2551 - กรรมการ บรษัิท ไทย รอยัล ออคดิ เรียล เอซเทท จํากัด   

 ประวัติการศึกษา -  ปรญิญาโท  สาขาภาษีอากร   มหาวิทยาลัยเซาเทิรนแคลิฟอรเนีย   

   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรม  - สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

    หลักสูตร  Directors Accreditation  Program (DAP)  

การถือหุนบริษัทฯ   - ไมมี - 

 

สถานภาพ  มิไดประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน  และเปนการแขงขันกับกิจการของบรษัิท หรือเขา 

  เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผดิในหางหุนสวนจํากัด  

  หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน 

  และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนของตน หรือประโยชนผูอื่น 

  แตประการ  

หมายเหตุ   มิไดเปนกรรมการในบริษัทรวม หรือบริษัทยอยของบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 
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ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน 
เลือกต้ังเปนกรรมการอีกวาระ 

 
  ช่ือ-นามสกุล   นายสุเวทย   ธีรวชิรกลุ 
   อายุ               49   ป 
   ประสบการณการทํางานในระยะ  5  ป 
   บริษัทจดทะเบียน 
  ป  2545 - ปจจุบัน - กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ 

    บริษัท  เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)  

  ปจจุบัน - กรรมการบรหิารบริษัท  เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

-  ประธานกรรมการและและกรรมการบริษัทยอย และบริษัทรวมของ 

MBK 

   - กรรมการบรหิารบริษัท ปทมุไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด  (มหาชน) 

 - กรรมการบริษัท โรงแรม รอยัลออคิด  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

  ป  2548 - ปจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

    บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด  (มหาชน)  

  ป 2550 - ปจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

    บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
  บริษัทเอกชน 
   2537 – ปจจุบัน - กรรมการบริษัท วชิรฉัตร คอนซัลแตนท จํากัด  

   ประวัติการศึกษา ปรญิญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, NY 

   นิวยอรค  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  ประวัติการอบรม     สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร  Directors Certification Program  (DCP)  

- หลักสูตร Audit  Committee Program (ACP) 

  การถือหุนบริษัทฯ       จํานวน  128,700  หุน  คิดเปน  0.0068% ของหุนที่มีสทิธิออก     

      เสียงทัง้หมด 

สถานภาพ   กรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมอันมีสภาพอยางเดียวกับบริษัท  และเปน 

  การแขงขันกับกิจการของบริษัทในฐานะผูแทนของบริษัท  ซึ่งมิไดกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท     

หมายเหตุ     ปจจุบันเปนประธานกรรมการและกรรมการบริษัทยอย และบริษัทรวมของ 

   บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 
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ประวัติและคุณสมบัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน 
เลือกต้ังเปนกรรมการอีกวาระ 

 
  ช่ือ-นามสกุล   นายหชัพงศ   โภคัย 
    อายุ                 47  ป 
    ประสบการณการทํางานในระยะ  5  ป 
    บริษัทจดทะเบียน 
    2542 – 2547 - กรรมการบริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

    2543 – ปจจุบัน - กรรมการบริษัท  เอ็ม บี เค จาํกัด (มหาชน) 

    ปจจุบัน - กรรมการบริษัทยอย และบรษัิทรวมของ MBK 

    บริษัทเอกชน  -    ไมมี  - 

   ประวัติการศึกษา - ปรญิญาโท  บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต 

        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ประวัติการอบรม     สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-   หลักสูตร  Directors Accreditation  Program (DAP)  

 การถือหุนบริษัทฯ     -    ไมมี  - 

 

สถานภาพ  มิไดประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน  และเปนการแขงขันกับกิจการของบรษัิท หรือเขา 

  เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจาํกัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรอื

เปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปน

การแขงขันกับกิจการของบรษัิท ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนของตน หรือประโยชนผูอืน่แตประการ  

หมายเหตุ   ปจจุบันเปนกรรมการบริษัทยอย และบริษัทรวมของบริษัท  เอ็ม บี เค  จํากัด (มหาชน) 

 

 
 

 

 

 


