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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

พิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงคณุสมบตัิตาม

กฎหมายและประกาศทางการท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ท่ีเหมาะสมในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ  ตามกระบวนการสรรหาอยา่งครบถ้วน 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อไป 

ช่ือ - นามสกุล นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทปี 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ 73 ปี  
สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา Bachelor of Economics, Monash University, Australia 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร Banker Trust, New York, USA 

- Corporate Finance Training  Program 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- หลกัสตูรการพฒันามาตรฐานงานตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  

(Anti-Corruption for Executives) 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ 1 กนัยายน 2548 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 12 ปี 7 เดือน  

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี่ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

ประสบการณ์การทาํงาน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่ 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 11 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   9 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
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ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อไป 

ช่ือ - นามสกุล นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

  ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  อายุ 62 ปี  
สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Management สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- พาณิชยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบตัร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  

รุ่น 15/2559 

- ประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544 

ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)  

- หลกัสตูร “Anti-Corruption for Executives” รุ่น 1/2557 
- หลกัสตูรการพฒันามาตรฐานงานตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ปี 2560  

(Anti-Corruption for Executives) 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- ประกาศนียบตัร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 5/2550 
สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการ ศาลยตุิธรรม 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ 2 มีนาคม 2552 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ 9 ปี 1 เดือน 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี่ 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - อปุนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- ที่ปรึกษา สมาคมธนาคารไทย 
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ - รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน)  
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั  
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ  กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที ่
 บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จํากดั 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 

 



เอกสารแนบ 2 
 

หน้าที่ 34 

ประสบการณ์การทาํงาน - กรรมการ ที่ปรึกษานายกสมาคม และอปุนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
- กรรมการ สมาคมธนาคารไทย 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท ประกนัชีวตินครหลวงไทย จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ธนชาต จํากดั 

-  กรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่ 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 11 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 10 ครัง้  จาก 12 ครัง้ 
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ 

ช่ือ - นามสกุล นายธีรนันท์ ศรีหงษ์ 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

ตาํแหน่งปัจจุบัน - 

อายุ 53 ปี  

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Business Administration, University of Michigan - Ann Arbor, USA 

- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (คอมพิวเตอร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2553 

- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่น 179/2556 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 14/2555 

สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน รุ่น 6/2558 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 26 

Harvard Business School, Boston, USA 

- Advanced Management Program (AMP 189) 

วันที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ - 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ - 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ที่ปรึกษา บริษัท แสนสิริ  จํากดั (มหาชน) 

- ที่ปรึกษา บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน่ จํากดั 
- กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย 

THAILAND 4.0 
- ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากบัสํานกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 
- ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือตลาดทุน และที่ปรึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเตอร์ โซลชูัน่ จํากดั 

- กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บริษัท เซลา่ร์ คอนซลัติง้ จํากดั 
- รองประธานกรรมการ สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ ที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมมี่ 
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ประสบการณ์การทาํงาน - กรรมการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทลั จํากดั 
- ประธานกรรมการ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จํากดั 
- ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซ่ิงกสิกรไทย จํากดั 
- ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จํากดั 
- กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จํากดั 
- ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จํากดั 
- กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไมมี่ 

สัดส่วนของจาํนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 ไมมี่ 

 




