
เอกสารแนบ 6 

หนาท่ี 30 

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอช่ือใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

ชื่อ – นามสกุล นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ   

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ 

ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

อายุ 60 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) Wichita State University, Kansas, USA. 

- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรม - ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุน 33/2546 

- ประกาศนียบัตร Role of The Compensation Committee (RCC) 

รุน 4/2550   

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 8 ป 11 เดือน 

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน ไมมีการดํารงตําแหนง 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน -  กรรมการ บริษัท ชินแซทเทลไลท จํากัด (มหาชน) 

-  กรรมการผูอํานวยการ บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

-  กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

การถือหุนในบรษิัท ไมมีการถือหุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมม ี

การเขารวมประชุมป 2551 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท       9 คร้ัง จาก 12 คร้ัง 

-  เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ       5  คร้ัง จาก  7 คร้ัง 

 วาระพิเศษ  2 คร้ัง จาก  2 คร้ัง 

- เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา        4  คร้ัง จาก   4  คร้ัง 

- เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 4  คร้ัง จาก   4  คร้ัง 

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนติบุิคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจบัุนหรือในชวง  2 ปที่ผานมา 

- ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

- ไมเปน ผูใหบริการทางวิชาชีพ 

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ 

 



เอกสารแนบ 6 

หนาท่ี 31 

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอช่ือใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

ชื่อ – นามสกุล นายสมเกียรติ  ศุขเทวา 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ  

ตําแหนงปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

อายุ 64 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรปริญญาตรี 

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- Senior Executive Program (SEP) Sloan School MIT, USA. 

การอบรม - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 6/2546 

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 40/2547 

- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 3/2547 

- ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director รุน 8/2547 

- ประกาศนียบัตร The Role of The Compensation Committee รุนที่ 6/2551 

- หลักสูตรสัมมนา  IT Governance : A Strategic Path Forward Board  

and Performance Evaluation 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 8 ป 11 เดือน 

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน ไมมีการดํารงตําแหนง 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน -  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมารทแลนด จํากัด 

-  ประธานกรรมการ บริษัท คอรแวค (ประเทศไทย) จํากัด 

-  หุนสวน  หางหุนสวนจํากัด พี.ที. แอนด เอส คารแคร 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

การถือหุนในบรษิัท ไมมีการถือหุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2551 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 คร้ัง จาก 12 คร้ัง 

- เขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหา                    4  คร้ัง จาก  4 คร้ัง 

- เขารวมประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 4  คร้ัง จาก   4 คร้ัง 



เอกสารแนบ 6 

หนาท่ี 32 

 

ความสัมพันธกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนติบุิคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจบัุนหรือในชวง  2 ปที่ผานมา 

- ไมเปน กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

- ไมเปน ผูใหบริการทางวิชาชีพ 

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ 

หมายเหตุ  นายสมเกียรติ  ศุขเทวา ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ ต้ังแตวันที่ 8 มกราคม 2552 



เอกสารแนบ 6 

หนาท่ี 33 

ขอมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอช่ือใหผูถือหุนมอบฉันทะ 

ชื่อ – นามสกุล นายศุภเดช  พูนพิพัฒน 

ประเภทกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร 

ตําแหนงปจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

อายุ 58 ป 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษา - Master of Science, University of Wisconsin, USA 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรม - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 28 ป 

ตําแหนงในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน - กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

- รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) 

ตาํแหนงในกิจการอ่ืน - กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จํากัด 

- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด 

- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลด้ิง จํากัด 

- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท ไทยรอยัลออคิด เรียล เอซเทท จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท - รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด 

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันกับบริษัท ไมมีการดํารงตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน Project Finance บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ทิสโก จํากัด (มหาชน) 

การถือหุนในบรษิัท ไมมีการถือหุน 

สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไมมี 

การเขารวมประชุมป 2551 - เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท  11 คร้ัง จาก 12 คร้ัง 

- เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร  14  คร้ัง จาก 14  คร้ัง 

  




