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เอกสารแนบท่ี 3 
ประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 7 : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง  
 

รายละเอียดของกรรมการที่ออกตามวาระ 
เพื่อเลือกต้ังกลับเขาดํารงตําแหนง 

 
1.  พลเอกสืบสันต ทรรทรานนท  ตําแหนงปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
อายุ   61 ป 

 
สัญชาติ  ไทย 

 
การศึกษา   BA. Political Science, Norwich University, USA  
การอบรม   วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุนท่ี 4414) 

-Director Certification Program No. 98/2008 
-Finance for Non-financial Director No. 39/2008 
สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย  

ตําแหนงท่ีขอแตงต้ัง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
วันรับตําแหนง   11 พฤษภาคม 2554 (ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 1 ป 11 เดือน) 
สัดสวนการถือหุน  -ไมมี-  

ประสบการณการทํางาน 5 ปท่ีผานมา 

2554-ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)  

2552-2555  ผูทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทําหนาท่ีรองหัวหนาสํานักงาน     

สํานักรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม  

  
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียน  - ไมมี - 
ไมใชบริษัทจดทะเบียน   - ไมมี - 
การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท - ไมมี – 
 
เปนผูท่ีไมมีสวนไดเสียใด ๆ กับบริษัท /บริษัทใหญ / บริษัทยอย /บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปท่ีผานมา 

 
การเขาประชุม - กรรมการบริษัท       13/14     ครั้ง  

 - กรรมการตรวจสอบ        6/6      ครั้ง 
 
หมายเหตุ กรุณาดูนิยาม คุณสมบัติของ กรรมการอิสระ ในรายงานประจําป 2555 ภายใตหัวขอการกํากับดูแล
กิจการ ในหนา 68 ซ่ึงเปนไปตาม(เทากับ)ขอกําหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย 
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2. นายสมชัย ลิมปพฒันสิน    ตําแหนงปจจุบัน       กรรมการ 
 
อายุ   53 ป 

 
สัญชาติ   ไทย 

การศึกษา  -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   -ปริญญาตรี นิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

   -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรม  Director Accreditation Program รุน 94/2012 

   สถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหนงท่ีขอแตงต้ัง กรรมการ  
วันรับตําแหนง   15 มิถุนายน 2554 (ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 1 ป 10 เดือน) 
สัดสวนการถือหุน  -ไมมี-  

ประสบการณการทํางาน 5 ปท่ีผานมา 

2555 – ปจจุบัน  กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ บริษัทกรุปลีส จํากัด (มหาชน) 

2554 – 2555  กรรมการบริหาร บริษัทกรุปลีส จํากัด (มหาชน) 

2550 – 2554  กรรมการ และ รองประธานอาวุโส บริษัท ซัมมิท แคปตอล ลีสซ่ิง จํากัด 

2537 – 2551   รองประธาน บริษัท พาราซูมิ – ไทย ลิสซ่ิง จํากัด 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียน  - ไมมี - 
ไมใชบริษัทจดทะเบียน   - ไมมี - 
การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท - ไมมี – 

 
 
การเขาประชุมในป 2555 - กรรมการบริษัท       14/14     ครั้ง  

 

3.  นายวรศักด์ิ เกรียงโกมล  ตําแหนงปจจุบัน      กรรมการ 
 
อายุ    42 ป 
สัญชาติ   ไทย 
การศึกษา  -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  Western Illinois University, USA. 

   -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรม  ยังไมเขารับการอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD 

ตําแหนงท่ีขอแตงต้ัง กรรมการ  
วันรับตําแหนง  15 มิถุนายน 2554(ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 1 ป 10 เดือน) 

สัดสวนการถือหุน  0.04% (28,333 หุน) 

 

ประสบการณการทํางาน 5 ปท่ีผานมา 

2554 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) 

2554 – ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอ็นจ้ิน โฮลด้ิงส เอเชีย จํากัด 

2551 – 2553  กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอรเนช่ันแนล อินชัวรันส จํากัด 

2544 – 2551  กรรมการผูจัดการ บริษัท ลิเบอรต้ี อินชัวรันส จํากัด 
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การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียน  - ไมมี - 
ไมใชบริษัทจดทะเบียน   - ไมมี - 
การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท - ไมมี – 

 
การเขาประชุมในป 2555 - กรรมการบริษัท       13/14     ครั้ง  

 
 
 
4. นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ตําแหนงปจจุบัน      กรรมการ 
 
อายุ   41 ป 

สัญชาติ   ญ่ีปุน 

การศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยโอซากา ญ่ีปุน 

การอบรม  ยังไมเขารับการอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD 

ตําแหนงท่ีขอแตงต้ัง กรรมการ  
วันรับตําแหนง  20 เมษายน 2554 (ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 2 ป) 

สัดสวนการถือหุน  - ไมมี - 

 

ประสบการณการทํางาน 5 ปท่ีผานมา 

2555 – ปจจุบัน  กรรมการ และ ประธานเจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) 

2554 – 2555  กรรมการ  บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน) 

2549 – 2554  ประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย ยูไนเต็ด  

2548 – 2549   ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท บางกอกสเตช่ัน เน็ตเวิรค จํากัด 

 
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ ผูบริหารในกิจการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียน  - ไมมี - 
ไมใชบริษัทจดทะเบียน   - ไมมี - 
การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท - ไมมี – 

 
การเขาประชุมในป 2555 - กรรมการบริษัท       11/14     ครั้ง  
 
 
 

 
 

หมายเหตุ  กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก
ปจจุบันบริษัทไมมีการแตงต้ังกรรมการสรรหา  อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดรวมกัน
พิจารณาคุณสมบัติในดานตาง ๆ แลวเห็นวา กรรมการท้ัง 4 ทาน ลวนเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ 
และมีประสบการณท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และไดอุทิศเวลาใหกับบริษัทอยาง
เต็มท่ี  จึงเห็นสมควรเลือกต้ังใหกลับเขามาเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 
 
 


