
ประวตัิกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                                   สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 

ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล  นายปกรณ์  ทวีสนิ  

ต าแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
อาย ุ 74  ปี 
วุฒกิารศึกษา - The Chartered Institute of Bankers, London 
 - ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่น 311) 
การถอืหุ้นในบริษัท   -ไมม่ี-  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ.2555) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท -ไมม่ี- 
 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
        บริษัทโรงแรม รอยลั ออคิด  (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลฟี (ประเทศไทย) จ ากดั 
    - ประธานกรรมการบริษัท ศกรกมล จ ากดั 
    - ประธานกรรมการบริษัท คสคุนธ์ จ ากดั 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้ง  – ไมม่ี- 
ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  
ต าแหน่งงานในอดตี  - รองประธานกรรมการ บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ เอ็มซีซี จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการ บริษัท บี.กริมเอ็นจิเนยีร่ิง ซีสเตม็ จ ากดั (มหาชน) 
    - ประธานกรรมการบริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
    - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ไทยทน ุจ ากดั (มหาชน) 
    - ประธาน Asian   Banker Council 
    - ประธานสมาคมธนาคารไทย 
    - กรรมการมลูนิธิรามาธิบด ี
    - กรรมการมลูนิธิป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 0/2000)   

- Certification of Attendance of the Role of Chairman Program  (RCP 16/2007) 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม  ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ จาก  10  ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา   -ไมม่ี- 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท             19 ปี 
หมายเหต ุ: ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทนบัค านวณจากวนัที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียน 
                  เข้าตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือวนัที่ 21 มิถนุายน 2537 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา  

 กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
 -ไมม่ี- 

 ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย    
 -ไมม่ี- 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 
 -ไมม่ี- 
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ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล นายเทพ  รุ่งธนาภิรมย์           
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท   กรรมการตรวจสอบ  
     กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
  และ กรรมการอิสระ 
อาย ุ 69 ปี    
วุฒกิารศึกษา -    บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการเงินและการบญัชี    
  มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย   สหรัฐอเมริกา 
 -    บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -    พาณิชยศาสตรบณัฑติ (เกียรตินยิม)มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การถอืหุ้นในบริษัท 300,000  หุ้น  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.02 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน  กรรมการตรวจสอบ  บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน -ไมม่ี- 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้ง – ไมม่ี – 
ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  
ต าแหน่งงานในอดตี  -  กรรมการ บริษัท แฟมมิลีโ่นฮาว จ ากดั 
    -  กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซนัวู้ดอินดสัตรี จ ากดั 
    - กรรมการ บริษัท ซนัพาราเท็ค จ ากดั 
    - ประธานกรรมการ บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ มหาธนกิจ จ ากดั 
    - รองกรรมการผู้จดัการ ธนาคารกลกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการ บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั(มหาชน) 
    - กรรมการ บริษัท นิวอิมพเีรียลโฮเต็ล จ ากดั 
    - กรรมการบริษัท เอกธนบดี จ ากดั 
    - กรรมการ บริษัท อาหารสยาม จ ากดั(มหาชน) 
    - กรรมการ บริษัท อตุสาหกรรมกรดมะนาว จ ากดั 
    - กรรมการ บริษัท อมตะ จ ากดั 
    - อนกุรรมการพิจารณารับหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 20/2002), 
        Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007), 
    Audit Committee Program (ACP 8/2005),  
    Chartered Director Class (CDC03/2008),   
    Role of Compensation Committee (RCC 9/2009), 
         Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR 12/2012),  
                  Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 14/2012) 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - Capital Market Academy (CMA 04/2007)  
  จากสถาบนัวิทยาลยัตลาดทนุ  
 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม  ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9  ครัง้ จาก 10 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา   -ไมม่ี- 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท             19 ปี 
หมายเหต ุ: ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทนบัค านวณจากวนัที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียน 
                  เข้าตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือวนัที่  21  มิถนุายน 2537 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  -ไมม่ี- 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วมหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา  

 กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
 -ไมม่ี- 

 ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย    
 -ไมม่ี- 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ 
 -ไมม่ี- 
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ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล นางจงจิตต์  ฐปนางกรู    
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท 
อาย ุ  67 ปี  
วุฒกิารศึกษา  - เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  - เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การถอืหุ้นในบริษัท       4,000,000 หุ้น  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.27 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน      -ไมม่ี-    
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน  กรรมการ บริษัทบรูพากอล์ฟ แอนด์ คนัทรีคลบั จ ากดั 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้ง – ไมม่ี – 
ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Certificate English of Proficiency AUA Language Institute, 
     Diamond Grading Gemological Institute of America, 
     Director Accreditation Program (DAP 4/2003) และ 
     Finance for Non-Finance Directors (FND14/2004) 
     จาก สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ บริษัทไทย 
 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม  ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ จาก 10 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา   -ไมม่ี- 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท             19 ปี 
หมายเหต ุ: ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทนบัค านวณจากวนัที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียน 
                  เข้าตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือวนัที่ 21 มิถนุายน 2537 
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ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล นายพิเชษฐ    ศภุกิจจานสุนัติ ์
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท   กรรมการบริหาร   และ 
 กรรมการสรรหา  คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
 กรรมการบริหารความเสีย่ง  และ 
 ประธานอนกุรรมการก ากบัดแูลกิจการด้านความรับผิดชอบ 
 ตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม  
อาย ุ 64  ปี     
วุฒกิารศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การถอืหุ้นในบริษัท  8,000,000  หุ้น  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 0.54 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน      -ไมม่ี-    
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ  บริษัท พรสนัติ จ ากดั 
   - กรรมการ   บริษัท ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ จ ากดั 
   - กรรมการ   บริษัท ลมุพินี โปรเจค มาเนจเมนท์เซอร์วิส จ ากดั 
กิจการของรัฐ    - กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ โครงการวศิวกรรมศาสตร์และการจดัการเชิงธุรกิจ (EBM) 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวยิาลยัธรรมศาสตร์ 
    - วิทยากรพิเศษ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  และ 
     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
กิจการอืน่ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง  – ไมม่ี – 
ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  
ต าแหน่งงานในอดตี    - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
    บริษัท หลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จ ากดั (มหาชน) 
    - กรรมการบริษัท แกรนด์ ยนูิตี ้ดเิวลอปเมนท์ จ ากดั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 27/2003), 
    Finance for Non-Finance Directors (FND14/2004) และ  
    Audit Committee Program (ACP 21/2007)  
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 



ประวตัิกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                                   สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม  ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ จาก 10 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา   -ไมม่ี- 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท             19  ปี 
หมายเหต ุ: ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทนบัค านวณจากวนัที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียน 
                  เข้าตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือวนัที่  21  มิถนุายน 2537 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวตัิกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)                                   สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 

ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล นายคมัภีร์  จองธุระกิจ 
ต าแหน่งในบริษัท  กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 
อาย ุ 59 ปี     
วุฒกิารศึกษา  - บริหารธุรกิจบณัฑติ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
การถอืหุ้นในบริษัท  18,606,570 หุ้น  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  ร้อยละ  1.26 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบยีน  - กรรมการ  บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท พรสนัติ จ ากดั 
   - กรรมการ บริษัท ลมุพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จ ากดั 
   - กรรมการ บริษัท ลมุพินี พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ จ ากดั 
   - กรรมการ  บริษัท เอส.เอส.เอ. อตุสาหกรรม จ ากดั 
   - กรรมการ  บริษัท ศรีส าอาง ซพัพลายเออร์ จ ากดั  
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้ง  – ไมม่ี – 
ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 48/2004)   
    จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม  ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้ จาก 10 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา – ไมม่ี–     
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท             19  ปี 
หมายเหต ุ: ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทนบัค านวณจากวนัที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียน 
เข้าตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือวนัที่ 21 มิถนุายน 2537 


