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 ขอมูลของกรรมการที่เสนอใหแตงต้ังกลับเขาเปนกรรมการตอไปทั้ง 3 ทาน มีดังนี้ 

 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกต้ังเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกคร้ังหนึ่ง 
 

ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

ตําแหนงปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนด

คาตอบแทน 

อายุ 63 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Bachelor of Economics, Monash University, Australia 

-  Commercial Lending Training Program Banker Trust,  

 New York, USA. 

การอบรม - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 20/2547   

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 3 ป 7 เดือน 

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน ไมมีการดํารงตําแหนง 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน -   กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท - กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน - ผูชวยกรรมการอํานวยการ  
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํากัด (มหาชน) 

การถือหุนในบรษิัท ไมมีการถือหุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2551 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท     11 คร้ัง  จาก 12  คร้ัง 

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร    11 คร้ัง  จาก 14  คร้ัง 

เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา*     1 คร้ัง  จาก   4  คร้ัง 

หมายเหตุ   *  ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหา ต้ังแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ  
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ประวัติกรรมการท่ีออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 

 ชื่อ – นามสกุล นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ 

อายุ 53  ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- พาณิชยศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรม -  ประกาศนียบัตร The Role of The Chairman Program รุน 19/2543 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท *  - เดือน 

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน ไมมีการดํารงตําแหนง 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน ไมมีการดํารงตําแหนง 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน -  กรรมการผูจัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย   

-  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด  

การถือหุนในบรษิัท ไมมีการถือหุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2551 * เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท     -  คร้ัง จาก  -  คร้ัง 

หมายเหต ุ  *  ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  ต้ังแตวันที่ 2 มีนาคม  2552 
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ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตาํแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 

ชื่อ – นามสกุล นายทวีศักด์ิ  ศักด์ิศิริลาภ 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร  

อายุ 54 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรม -  ประกาศนียบัตร  Directors Certification Program (DCP) รุน 94/2550 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 1 ป  8  เดือน 

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน ไมมีการดํารงตําแหนง 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน ไมมีการดํารงตําแหนง 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท - ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

- ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 

- กรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพรอพเพอรต้ีฟนด 6 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน - ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

การถือหุนในบรษิัท ไมมกีารถือหุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2551 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท    12 คร้ัง  จาก 12 คร้ัง 

เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร    14 คร้ัง  จาก 14 คร้ัง 
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• คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระตองไมมีธุรกิจ หรือสวนรวมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชนเกี่ยวของกับสถาบันการเงินอันอาจมีผลกระทบตอ

การตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติท่ีเขมงวดกวาประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 

14/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2551 ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

(1) ไมถือหุนเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทในกลุม บริษัทรวม บริษัทยอย หรือบริษัทท่ี

เกี่ยวของ ท้ังน้ีนับรวมถึงหุนท่ีถืออยูโดยผูท่ีเกีย่วของดวย 

(2) ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง หรือพนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในกลุม บริษัท

รวม บริษัทยอย บริษัทท่ีเกี่ยวของ หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง (ท้ังใน และชวง 2 ป ท่ีผานมา)   

(3) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทในกลุม บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบคุคล มีความขัดแยง ในลักษณะท่ีอาจ

เปนการขัดขวางการใชวิจารณญานอยางอิสระของตน 

(4) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง บุตรและคูสมรสของบุตร กับ

ผูบริหาร ผูถอืหุนรายใหญ ผูมีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเปนผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

บริษัทในกลุม บริษัทรวม บริษัทยอย หรือบริษัทท่ีเกีย่วของ 

(5) ไมมีความสัมพันธในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบญัช ี  ท่ีปรึกษาทางการเงิน  หรือความสัมพันธทาง

ธุรกิจ ซึง่มีจํานวนเงินหรือมีมูลคาท่ีมีนัยสําคัญตามเกณฑท่ีกําหนด (ท้ังใน และชวง 2 ป กอนไดรับแตงต้ัง)  

(6) ไมเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือเปนผูถอืหุนซึง่เกี่ยวของกับผูถอืหุนรายใหญ 

(7) ไมเปนกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในกลุม บริษัทรวม บริษัทยอย ในเวลาเดียวกัน    

(8) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีเปนการจํากัดความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการ  

 




