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ประวตัโิดยสังเขปของกรรมการอสิระทีบ่ริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 
 

ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง  
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
 

จ ำนวนและ
สดัส่วนกำรถือ
หุน้ในบริษทั 

(%)  

ควำมสมัพนัธ ์
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
ผูบ้ริหำร 

จ ำนวนปี
ท่ีด ำรง
ต ำแหน่ง
กรรมกำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ (5) 

1. นายสมชาต ิ ลมิปานุภาพ 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
ทีอ่ยู่ 
1124/259 หมู่บำ้นสุดท่ีรัก 
ซอยพหลโยธิน 32 จนัทรเกษม 
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

64 - บญัชีมหำบณัฑิต/บญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- กำรอบรมจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทยหลกัสูตร DAP  
รุ่นท่ี 43/2005 และACP รุ่นท่ี 8 

630,000 
(0.15%) 

- ไม่มี - 10 2518 – 2527 
2528 – 2542 
2542 – 2551 
2548 - ปัจจุบนั 
2551 - 2556 
 

ผูต้รวจสอบภำยใน 
ผูจ้ดักำรสำขำ 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยงำนบริหำรสินเช่ือพิเศษ 
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยประนอมหน้ีต่ำงจงัหวดั 
 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)/ ธนำคำรพำณิชย ์
 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)/ ธนำคำรพำณิชย ์
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)/ ธนำคำรพำณิชย ์
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน)/ ฟอกหนงั 
กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)/ ธนำคำรพำณิชย ์
 

2.นายช.นันท์ เพช็ญไพศิษฏ์ 
-กรรมกำรค่ำตอบแทน 
-กรรมกำรอิสระ 
ทีอ่ยู่ 
28 ซอยลำดพร้ำว 106 ถ.
ลำดพร้ำว แขวงพลบัพลำ เขตวงั
ทองหลำง กรุงเทพ 10310 

64 - ปริญญำตรีบญัชีบณัทิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ประกำศนียบตัรหลกัสูตร Director 
Accreditation Program รุ่นท่ี 28/2547 

- ประกำศนียบตัรหลกัสูตร Director 
Certification Program รุ่นท่ี 76/2549 

- ประกำศนียบตัรหลกัสูตร Audit 
Committee Program รุ่นท่ี 28/2552 

- ประกำศนียบตัรหลกัสูตร Successful 
Formulation & Execution of Strategy  

- ประกำศนียบตัรหลกัสุตร     Financial 
Institutions Governance Program 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 1 2543 – 2544 
2544 – 2551 
2551 – 2554 
2554 – 2555 
2554 – 2555 
2549 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 

ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัตรวจสอบภำษี 
เจำ้หนำ้ท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผน 9 
ท่ีปรึกษำดำ้นประสิทธิภำพ 
กรรมกำร 
ผูต้รวจรำชกำร 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรค่ำตอบแทนและ
กรรมกำรอิสระ 

กรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลงั 
กรมสรรพำกร 
กรมสรรพำกร  
ธนำคำรออมสิน 
กระทรวงกำรคลงั 
บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน)/ ฟอกหนงั 
 

2. นายสมยศ  อคัคไพบูลย์ 
-กรรมกำรอิสระ 
-กรรมกำรสรรหำ 
 

65 -ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต คณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี  
-จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
(ส ำเร็จกำรศึกษำเม่ือปี พ.ศ. 2517) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 1 2518 – 2553 
 
 
 

ฝ่ำยตรวจสอบ / ผูจ้ดักำรสำขำ / VP 
ผูจ้ดักำรเขต / VP ผูจ้ดักำสำยควบคุม
ปฏิบติังำน / VP ผูจ้ดักำรควบคุมควำม
เส่ียงดำ้นกฎเกณฑ ์

ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั(มหำชน)  
  

  
   

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 
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ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง  
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
 

จ ำนวนและ
สดัส่วนกำรถือ
หุน้ในบริษทั 

(%)  

ควำมสมัพนัธ ์
ทำงครอบครัว 

ระหวำ่ง
ผูบ้ริหำร 

จ ำนวนปี
ท่ีด ำรง
ต ำแหน่ง
กรรมกำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ (5) 

ทีอ่ยู่ 
333/120 หมู่บำ้นกำร์เดน้ซิต้ีลำ
กนู ถนนประชำช่ืน ทุ่งสองหอ้ง 
หลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

-โครงกำรเสริมสร้ำงผู ้จัดกำรยุคใหม่     
(ปี พ.ศ. 2538) คณะพำณิชยศำสตร์และ  
กำรบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
-นักบัญชียุคใหม่ (ปี พ.ศ. 2539) คณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
-ประกำศนียบัตรหลักสูตร D irector 
Accreditation Program รุ่นท่ี 118/2558 
 

2553 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนส ำนกั
กรรมกำร กำรเงินและบญัชี 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกรรมกำร
อิสระ 

บริษทั สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จ ำกดั 
 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน)/ ฟอกหนงั 
 

หมายเหตุ  

กรรมการอสิระ 
1. นำยสมชำติ  ลิมปำนุภำพ มีส่วนไดเ้สียในวำระพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำรและพิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัฯ ส ำหรับปี 2559 
2. นำยช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์ไม่มีส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอในกำรประชุม AGM คร้ังน้ี ยกเวน้วำระพิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัฯ ส ำหรับปี 2559 
3. นำยสมยศ อคัคไพบูลย ์ไม่มีส่วนไดเ้สียในวำระท่ีเสนอในกำรประชุม AGM คร้ังน้ี ยกเวน้วำระพิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัฯ ส ำหรับปี 2559 

  


