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 เอกสารแนบที ่3 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6: พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่  

รายละเอยีดของกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
เพือ่เลอืกต ัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ 

 
1) นายมทิซจึ ิโคโนชติะ ต ำแหน่งปัจจบุนั   ประธำนกรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร 

 
 

อำย ุ   48 ปี 

สญัชำต ิ  ญีปุ่่ น 

กำรศกึษำ  ปรญิญำตร ี กฎหมำย, มหำวทิยำลยัโอซำกำ้ ญีปุ่่ น 

ต ำแหน่งทีข่อแตง่ตัง้  ประธำนกรรมกำร  

วนัทีเ่ขำ้รับต ำแหน่ง  7 มนีำคม 2550 (ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 8 ปี 1 เดอืน) 

สดัสว่นกำรถอืหุน้  0.03% (291,946 หุน้) 

 

ประวตักิำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีทีผ่ำ่นมำ  

  

 2549 – 2554 ประธำนกรรมกำร บรษัิท หลกัทรัพย ์ยไูนเต็ด จ ำกดั (มหำชน) 

 2548 – 2551 กรรมกำร  บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ. โฮลดิง้ส ์จ ำกดั 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ ผูบ้รหิำรในกจิกำรอืน่ 

บรษัิทจดทะเบยีน   - ไมม่ ี- 

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน    จ ำนวน 6 แหง่ (เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ 4 แหง่ และบรษัิทในเครอื 2 แหง่) 

2557 – ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร GL Leasing (Lao) Co., Ltd. 

2557 – ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร บรษัิท ธนบรรณ จ ำกดั  
2555 – ปัจจบุนั  ผูอ้ ำนวยกำร GL Finance Plc. 

2555 – ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร Group Lease Holdings Pte.Ltd.  

2554 – ปัจจบุนั    กรรมกำร Engine Property Management Asia Co.,Ltd. 

2552 – ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร Engine Holdings Asia Pte.Ltd. 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์อ่บรษัิท - ไมม่ ี- 
     
กำรเขำ้ประชมุ  - คณะกรรมกำรบรษัิท       18/18     ครัง้  
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2.   นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิ ต ำแหน่งปัจจบุนั  กรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ทีก่ำรเงนิ 

 

อำย ุ    41 ปี 

สญัชำต ิ   ไทย 

กำรศกึษำ   ปรญิญำโท บรหิำรธรุกจิ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

กำรอบรม  Directors Accreditation Program รุน่ที ่62/2007 
    สถำบนัสง่เสรมิกรรมกำรบรษัิทไทย 

ต ำแหน่งทีข่อแตง่ตัง้  กรรมกำร  

วนัทีเ่ขำ้รับต ำแหน่ง  7 มนีำคม 2550 (ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 8 ปี 1 เดอืน) 

สดัสว่นกำรถอืหุน้  0.02% (194,601หุน้) 

 
ประวตักิำรท ำงำนในระยะเวลำ 5 ปีทีผ่ำ่นมำ  

  
2548 – 2550  ผูจั้ดกำรผลติภณัฑ ์ บรษัิท มหพันธ ์ไฟเบอรซ์เีมนต ์จ ำกดั (มหำชน) 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ ผูบ้รหิำรในกจิกำรอืน่ 

 
บรษัิทจดทะเบยีน   - ไมม่ ี- 

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน จ ำนวน 4 บรษัิท (เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯทัง้หมด) 

2557 – ปัจจบุนั  กรรมกำร GL Leasing (Lao) Co., Ltd. 

2557 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บรษัิท ธนบรรณ จ ำกดั 

2555 – ปัจจบุนั  กรรมกำร GL Finance Plc. 

2555 – ปัจจบุนั  กรรมกำร Group Lease Holdings Pte.Ltd. 

 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์อ่บรษัิท - ไมม่ ี– 
     

กำรเขำ้ประชมุ   - คณะกรรมกำรบรษัิท      18/18     ครัง้  
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3.  พล.อ. สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์  ต ำแหน่งปัจจบุนั กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 

อำย ุ    64 ปี 

สญัชำต ิ   ไทย 

กำรศกึษำ    BA. Political Science, Norwich University, USA  

กำรอบรม    วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจักร (วปรอ. รุน่ที ่4414) 

-Director Certification Program No. 98/2008 

-Finance for Non-financial Director No. 39/2008 

 สถำบนัสง่เสรมิกรรมกำรบรษัิทไทย  

ต ำแหน่งทีข่อแตง่ตัง้  กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

วนัทีเ่ขำ้รับต ำแหน่ง  11 พฤษภำคม 2554 (ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี 11 เดอืน) 

สดัสว่นกำรถอืหุน้  0.01% (150,000 หุน้) 

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 5 ปีทีผ่ำ่นมำ 

2557 – ปัจจบุนั รองหวัหนำ้ส ำนักงำน ส ำนักรัฐมนตร ีกระทรวงกลำโหม 

2552 - 2555  ผูท้รงคณุวฒุพิเิศษส ำนักงำนปลดักระทรวงกลำโหมท ำหนำ้ทีร่องหวัหนำ้

ส ำนักงำน  ส ำนักรัฐมนตร ีกระทรวงกลำโหม  

 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ ผูบ้รหิำรในกจิกำรอืน่ 

บรษัิทจดทะเบยีน   - ไมม่ ี- 

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน  จ ำนวน 2 แหง่ (เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯทัง้ 2 แหง่)   

2557 – ปัจจบุนั คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน GL Leasing (Lao) Co., Ltd.  

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ บรษัิท ธนบรรณ จ ำกดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์อ่บรษัิท - ไมม่ ี– 

เป็นผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีใด ๆ กบับรษัิท /บรษัิทใหญ ่/ บรษัิทยอ่ย /บรษัิทรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำม

ขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่ำ่นมำ 

กำรเขำ้ประชมุ - คณะกรรมกำรบรษัิท       17/18     ครัง้  

 - คณะกรรมกำรตรวจสอบ      12/12     ครัง้ 

 

 
หมายเหต:ุ นยิำมกรรมกำรอสิระ  บรษัิทก ำหนดไวเ้ทำ่กบัขอ้ก ำหนดของ ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย ์ดงันี้ 

 
 ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญบ่รษัิทยอ่ยบรษัิทรว่ม

หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้โดยใหนั้บรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูเ้กีย่วขอ้งดว้ย 

 ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบรหิำรงำนลูกจำ้ง /พนักงำน /ที่ปรกึษำที่ไดเ้งนิเดอืนประจ ำหรอืผูม้อี ำนำจ
ควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล ำดับเดยีวกัน หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้ (ปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีกอ่นไดรั้บกำรแตง่ตัง้) 

 ไมม่คีวำมสมัพันธท์ำงสำยโลหติหรอืโดยกำรจดทะเบยีนในลักษณะทีเ่ป็น  บดิำ มำรดำ คูส่มรส พีน่อ้ง และ
บตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร กับผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดรั้บกำรเสนอ
ชือ่เป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

 ไมม่คีวำมสมัพันธท์ำงธรุกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ยบรษัิทรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแยง้  
ในลักษณะทีอ่ำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอสิระและไมม่ลีักษณะอืน่ใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถ
ใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนนิงำนของบรษัิท 
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4.  นายสมชยั ลมิป์พฒันสนิ   ต ำแหน่งปัจจบุนั  กรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตักิำร 

 

อำย ุ    55 ปี 

สญัชำต ิ   ไทย 

กำรศกึษำ -ปรญิญำโท บรหิำรธรุกจิ  มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

 -ปรญิญำตร ีนติศิำสตร ์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

 -ปรญิญำตร ีบรหิำรธรุกจิ มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

กำรอบรม Director Accreditation Program รุน่ 94/2012 

 สถำบนัสง่เสรมิกรรมกำรบรษัิทไทย 

ต ำแหน่งทีข่อแตง่ตัง้   กรรมกำร  

วนัทีเ่ขำ้รับต ำแหน่ง   15 มถินุำยน 2554 (ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี 10 เดอืน) 

สดัสว่นกำรถอืหุน้   0.03% (274,150 หุน้) 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 5 ปีทีผ่ำ่นมำ 

2550 – 2554 กรรมกำร และ รองประธำนอำวโุส บรษัิท ซมัมทิ แคปิตอล ลสีซิง่ จ ำกดั 

2537 – 2551  รองประธำน บรษัิท พำรำซมู ิ– ไทย ลสิซิง่ จ ำกดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ ผูบ้รหิำรในกจิกำรอืน่ 

บรษัิทจดทะเบยีน   - ไมม่ ี- 

ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน  จ ำนวน 4 แหง่ (เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯทัง้หมด)   

2557 – ปัจจบุนั  กรรมกำร GL Leasing (Lao) Co., Ltd. 

2557 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บรษัิท ธนบรรณ จ ำกดั 

2557 – ปัจจบุนั  กรรมกำร GL Finance Plc. 

2555 – ปัจจบุนั  กรรมกำร Group Lease Holdings Pte.Ltd. 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรอืน่ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนต์อ่บรษัิท - ไมม่ ี– 

กำรเขำ้ประชมุ - คณะกรรมกำรบรษัิท       18/18     ครัง้  

 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหต ุ  กระบวนกำรคดัเลอืกผูด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษัิท ไมไ่ดผ้ำ่นคณะกรรมกำรสรรหำ เนือ่งจำก

ปัจจบุนับรษัิทไมม่กีำรแตง่ตัง้กรรมกำรสรรหำ  อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรบรษัิทไดร้ว่มกนัพจิำรณำ

คณุสมบตัใินดำ้นตำ่ง ๆ แลว้เห็นวำ่กรรมกำรทัง้ 4 ทำ่น ลว้นเป็นผูท้ีม่คีวำมรู ้ ควำมสำมำรถ และมี

ประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ทุศิเวลำใหก้บับรษัิทอยำ่งเต็มที ่ 

จงึเห็นสมควรเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรของบรษัิทอกีวำระหนึง่ 

 

 

 


