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ขอมูลของกรรมการที่เสนอใหเลือกต้ังกลับเขาเปนกรรมการตอไปท้ัง 3  คน มีดังน้ี 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึง่ 

ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร 

  ตําแหนงปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 อาย ุ 69 ป 

 สัญชาต ิ 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 

วันทีด่ํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ 1 กันยายน 2548  

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ 9 ป 6 เดือน 

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ ไมมี 

ประสบการณการทํางาน - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด 
(มหาชน )  

- กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัท ทุนธนชาต จํากัด 
(มหาชน) 

-   กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน ไมมี 

การถือหุนในบรษิัทฯ ไมมี 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2557 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ    12 คร้ัง  จาก 12 คร้ัง 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร    10 คร้ัง  จาก 12 คร้ัง 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง           9 คร้ัง  จาก 12 คร้ัง 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
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ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึง่ 

ชื่อ – นามสกุล นายสมเจตน หมูศิริเลิศ 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร   

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผูจัดการใหญ  

อาย ุ 58 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP)  

ป 2555 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 5/2550 

 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ ศาลยุติธรรม 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)  

รุน 9/2548 

วันทีด่ํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ 2 มีนาคม 2552 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ 6 ป  

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- กรรมการ และอุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- กรรมการ สมาคมธนาคารไทย 
- ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ - รองประธานกรรมการ  และรองประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

- ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด  
- กรรมการ  กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ ไมมี 
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ประสบการณการทํางาน - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประกันชีวิต 
นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จํากัด 
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด  
- กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
-  รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย 
- กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
- รองกรรมการผูจัดการอาวุโส และประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารธนชาต 

จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย 

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน มีคดีขอพิพาททางกฎหมาย โดยคดียังไมสิ้นสุด และยังคงคุณสมบัติการดํารง
ตําแหนงกรรมการและผูบริหารตามกฎหมายและประกาศทางการที่เก่ียวของ
อยางครบถวน 

การถือหุนในบรษิัทฯ ไมมี 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2557 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ            12 คร้ัง   จาก 12 คร้ัง 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร            12 คร้ัง   จาก 12 คร้ัง 
- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    12 คร้ัง   จาก 12 คร้ัง 
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ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอใหผูถือหุนเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึง่ 

ชื่อ – นามสกุล นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร 

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผูจัดการ 

อาย ุ 60 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

วันทีด่ํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ 24 กรกฎาคม 2550  

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ 7 ป 8 เดือน 

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน ไมมี  

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี  

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 
- ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 
- คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรต้ีฟนด 6 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
     บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส  จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัทฯ ไมมี  

ประสบการณการทํางาน - ผูบริหารกลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารนครหลวงไทย  
     จํากัด (มหาชน)  
- กรรมการ บริษัท ขนสงน้ํามันทางทอ จํากัด 

ขอพิพาททางกฎหมายในปจจุบัน ไมมี 

การถือหุนในบรษิัทฯ ไมมี  

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2557 -  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ           12 คร้ัง   จาก 12 คร้ัง 
-  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร           11 คร้ัง   จาก 12 คร้ัง 
-  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    11 คร้ัง   จาก 12 คร้ัง 

 


