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 ขอมูลของกรรมการที่เสนอใหแตงต้ังกลับเขาเปนกรรมการตอไปท้ัง 3 ทาน มีดังน้ี 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตาํแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 

ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุวรรณภา  สุวรรณประทีป 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร  

ตําแหนงปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร  

อายุ 66 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา Bachelor of Economics, Monash University, Australia  

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร Banker Trust, New York, USA 
-  Corporate Finance Training  Program 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ 6 ป  3 เดือน 

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน ไมมีการดํารงตําแหนง 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน -  กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ -  กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ ไมมีการดํารงตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน -  กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด  
   (มหาชน) (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปนบริษัท สคิบ จํากัด (มหาชน)) 

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน ไมมี 

การถือหุนในบรษิัทฯ ไมมีการถือหุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2554 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 คร้ัง  จาก 12  คร้ัง 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร   8 คร้ัง   จาก 12  คร้ัง 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ  
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ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตาํแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 

ชื่อ – นามสกุล นายสมเจตน  หมูศิริเลิศ 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการใหญ  

อายุ 55 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร                                    
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- พาณิชยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 5/2544 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

-  ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 5/2550 

 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ ศาลยุติธรรม 

-  ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน 9/2548  

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ 2  ป  9 เดือน 

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน - ไมมีการดํารงตําแหนง 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน - กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย 
- กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย 
- อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ - กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนธนชาต จํากัด 

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จํากัด 

-  ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ ไมมีการดํารงตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนนครหลวงไทย จํากัด 
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยนครหลวงไทย จํากัด (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน 
 บริษัท ไอที แอบ โซลุท จํากัด) 
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
- กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  ประธานเจาหนาที่บริหาร 
    และกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (ปจจุบันเปลี่ยน 
    ช่ือเปน บริษัท สคิบ จํากัด (มหาชน)) 
-  กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 
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- รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
-  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย 
- กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย 
-  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผูจัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน มีคดีขอพิพาททางกฎหมาย โดยคดียังไมสิ้นสุด และยังคงคุณสมบัติการดํารงตําแหนง
กรรมการและผูบริหารตามกฎหมายและประกาศทางการท่ีเก่ียวของอยางครบถวน 

การถือหุนในบรษิัทฯ ไมมีการถือหุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2554 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 คร้ัง  จาก 12  คร้ัง 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 คร้ัง  จาก 12  คร้ัง 
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 ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตาํแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 

ชื่อ – นามสกุล นายทวีศักดิ์  ศักดิ์ศิริลาภ 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 

อายุ 57 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-  ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 94/2550  

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ 4  ป  5 เดือน  

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน ไมมีการดํารงตําแหนง 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน ไมมีการดํารงตําแหนง 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด  
- ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย แม็กซ จํากัด  
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย 

เอ็น เอฟ เอส จํากัด 
- คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรต้ีฟนด 6 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ ไมมีการดํารงตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน - ผูบริหารกลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารนครหลวงไทย 
จํากัด (มหาชน) (ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท สคิบ จํากัด (มหาชน)) 

- กรรมการ บริษัท ขนสงน้ํามันทางทอ จํากัด 
- รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน ไมมี 

การถือหุนในบรษิัทฯ ไมมีการถือหุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2554 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 คร้ัง   จาก 12  คร้ัง 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร   9 คร้ัง   จาก 12  คร้ัง 

 


