
เอกสารแนบ 3 
 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5 
ประวตัิกรรมการทีเ่สนอให้พจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 
1. นางนวลพรรณ   ล า่ซ า : อาย ุ 53 ปี 
 
ต าแหน่งปัจจุบนั 
 :  กรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอ 
 : กรรมการ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

: วนัท่ี 1 มีนาคม 2553 ระยะเวลาท่ีเป็นกรรมการ 9 ปี 
วฒิุการศึกษา 
 : ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 : ปริญญาโท สาขาการจดัการการศึกษา มหาวทิยาลยั บอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

:  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 67 ปี 2548 
การถือหุน้ในบริษทั 
 ตนเอง    : 941,078  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  1.5950   
 คู่สมรส :     -   หุน้  คิดเป็นร้อยละ     -  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (จ านวน 1 แห่ง)  
 2553 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน / กิจการอ่ืน (จ านวน 8 แห่ง) 
 2560 – ปัจจุบนั กรรมการรองเลขาธิการหอการคา้ไทย  
 2560 - ปัจจุบนั กรรมการก ากบัการบริหารเงินลงทุน สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สภามหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 2558 - ปัจจุบนั กงสุลกิตติมศกัด์ิสาธารณรัฐลิทวัเนีย ประจ าประเทศไทย 
 2553 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
 2553 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากรรมการ บริษทั เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 2553 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษทั เมืองไทย กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั  
 2552 - ปัจจุบนั ประธานกิตติมศกัด์ิ บริษทั ซงัออนอเร่ (กรุงเทพ) จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั  (ไม่มี) 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปียอ้นหลงั  
 26 ก.พ. 2561 – 31 ม.ค. 2562 กรรมการ บริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ากดั (มหาชน) 
 2559 - 26 ก.พ. 2561 กรรมการอิสระ  บริษทั ดู เดย ์ดรีม จ ากดั (มหาชน) 
 2557 - 2560 กรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาติ  
 2557 - 2560 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 
 2557 - 2559 ท่ีปรึกษา ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
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คุณสมบติัตอ้งหา้ม 
1. ไม่มีประวติัการท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั บมจ. เมืองไทยประกนัภยั ในรอบปีท่ีผา่นมา 
การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีท่ีผา่นมา 

คณะกรรมการบริษทั เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง  จากท่ีมีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง 
คณะอ านวยการบริหาร เขา้ร่วมประชุม 7 คร้ัง  จากท่ีมีการประชุมทั้งส้ิน 12 คร้ัง 
คณะกรรมการลงทุน เขา้ร่วมประชุม - คร้ัง  จากท่ีมีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง 
คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง  เขา้ร่วมประชุม - คร้ัง  จากท่ีมีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง 
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2. นางปุณฑริกา  ใบเงนิ : อาย ุ 61 ปี 
 
ต าแหน่งปัจจุบนั 
 : กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส  ผูบ้ริหารสายงานบญัชีและการเงิน 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอ 

  : กรรมการ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 : วนัท่ี 29 ตุลาคม 2557 ระยะเวลาท่ีเป็นกรรมการ 4 ปี 6 เดือน 
วฒิุการศึกษา 
 : ปริญญาตรีบญัชี สาขาทฤษฎีบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบญัชี มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน เมดิสนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
 :  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2552  
การถือหุน้ในบริษทั 
 ตนเอง    : -    หุน้  คิดเป็นร้อยละ  -  
 คู่สมรส : -   หุน้  คิดเป็นร้อยละ  - 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่มี)  
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน / กิจการอ่ืน (จ านวน 5 แห่ง) 
 2559 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บจก. เอสที เมืองไทยประกนัภยั 
 2557 - ปัจจุบนั  กรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 2557 - ปัจจุบนั เหรัญญิก วปส. รุ่น 4  
  2556 - ปัจจุบนั กรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิม้  
  2556 - ปัจจุบนั กรรมการมูลนิธิศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลยัวสิคอนซิน ประเทศไทย 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั (ไม่มี) 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปียอ้นหลงั   
 2558 - 2560 รองประธานคณะกรรมการการบญัชี-การเงินและการลงทุน สมาคมประกนัวนิาศภยั 
คุณสมบติัตอ้งหา้ม 
 1. ไม่มีประวติัการท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
 2. ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั บมจ. เมืองไทยประกนัภยั ในรอบปีท่ีผา่นมา 
การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีท่ีผา่นมา 
 คณะกรรมการบริษทั      เขา้ร่วมประชุม 5 คร้ัง  จากท่ีมีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง 
 คณะอ านวยการบริหาร     เขา้ร่วมประชุม 12 คร้ัง  จากท่ีมีการประชุมทั้งส้ิน 12 คร้ัง 
 คณะกรรมการลงทุน     เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง  จากท่ีมีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง 
 คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง  เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง  จากท่ีมีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง 
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3. นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม : อาย ุ 68 ปี 
 
ต าแหน่งปัจจุบนั 
 :  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ   
ประเภทกรรมการท่ีเสนอ 

: กรรมการอิสระ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 : วนัท่ี 29 เมษายน 2553 ระยะเวลาท่ีเป็นกรรมการ 9 ปี  
วฒิุการศึกษา 

: ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัพิทซ์เบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัพิทซ์เบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
 :  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2557 
การถือหุน้ในบริษทั  

 ตนเอง    : -    หุน้  คิดเป็นร้อยละ -  
 คู่สมรส : -   หุน้  คิดเป็นร้อยละ - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่มี)  
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน / กิจการอ่ืน (จ านวน 8 แห่ง) 
 2552 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั 
 2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมืองไทยแมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอช อาร์ เซอร์วสิเซส จ ากดั 
 2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไดเร็ค ทราเวล จ ากดั 
 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จ ากดั 
 2555 - ปัจจุบนั อนุกรรมการตรวจสอบ กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา 
 2552 - ปัจจุบนั กรรมการการลงทุน สภากาชาดไทย 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั (ไม่มี) 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปียอ้นหลงั   
 2551 – 2557 ท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการการธนาคาร สถาบนัการเงิน ธุรกิจหลกัทรัพย ์ตลาดทุนวฒิุสภา 
คุณสมบติัตอ้งหา้ม 
 1. ไม่มีประวติัการท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
 2. ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั บมจ. เมืองไทยประกนัภยั ในรอบปีท่ีผา่นมา 
การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีท่ีผา่นมา 
 คณะกรรมการบริษทั     เขา้ร่วมประชุม 5 คร้ัง  จากท่ีมีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ     เขา้ร่วมประชุม 5 คร้ัง  จากท่ีมีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เขา้ร่วมประชุม 2 คร้ัง  จากท่ีมีการประชุมทั้งส้ิน 2 คร้ัง 
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4. นายสมเกยีรต ิ ศิริชาตไิชย  : อาย ุ 55  ปี 
 
ต าแหน่งปัจจุบนั 
 :  กรรมการ  กรรมการอ านวยการบริหาร ประธานกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอ 

: กรรมการ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 : วนัท่ี 25 เมษายน 2556 ระยะเวลาท่ีเป็นกรรมการ 6 ปี  
วฒิุการศึกษา 
 : ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
 :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) The Wharton Graduate School of Business Administration,  
  University of Pennsylvania, USA. 
 : Harvard Business School,  Advanced Management Program 
 :  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 
 :  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   
 : ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
 : ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 29/2561 
 : ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 4/2560  
 : ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 39/2559 
 : ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 178/2556 
 : ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 84/2553 
 : ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 11/2553 
การถือหุน้ในบริษทั 

 ตนเอง    : - หุน้   คิดเป็นร้อยละ -  
 คู่สมรส : -   หุน้   คิดเป็นร้อยละ -  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (จ านวน 2 แห่ง)  
 2557 – ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการก ากบัยทุธศาสตร์และการปฏิรูป  
      บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน / กิจการอ่ืน (จ านวน 5 แห่ง) 
 2552 – ปัจจุบนั    กรรมการ บริษทั เมืองไทย กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั 
 2552 – ปัจจุบนั    กรรมการ รองประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
      บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
 2555 – ปัจจุบนั    ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
 2556 – ปัจจุบนั    หวัหนา้คณะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
 2558 – ปัจจุบนั    ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 2560 – ปัจจุบนั    ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
 
 



เอกสารแนบ 3 
 

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั (ไม่มี) 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปียอ้นหลงั 
 2556 - 2561   อนุกรรมการบริหารความเส่ียง ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2556 – 2558   กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองคก์าร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
คุณสมบติัตอ้งหา้ม 
 1. ไม่มีประวติัการท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
 2. ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั บมจ. เมืองไทยประกนัภยั ในรอบปีท่ีผา่นมา 
การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีท่ีผา่นมา 
 คณะกรรมการบริษทั     เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง  จากท่ีมีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง 
 คณะอ านวยการบริหาร     เขา้ร่วมประชุม 9 คร้ัง  จากท่ีมีการประชุมทั้งส้ิน 12 คร้ัง 
 คณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง  จากท่ีมีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง 
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5. นายพลิาศ  พนัธโกศล : อาย ุ 67  ปี 
 
ต าแหน่งปัจจุบนั 

:  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  
ประเภทกรรมการท่ีเสนอ 

: กรรมการอิสระ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 : วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2559 ระยะเวลาท่ีเป็นกรรมการ 3 ปี 2 เดือน 
วฒิุการศึกษา 
 : M.S. Finance West Coast University U.S.A. 

  B.S.I.E. New Mexico State University U.S.A. 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
 :  ประกาศนียบตัรหลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 39/2005 
การถือหุน้ในบริษทั 

 ตนเอง    : 10,000   หุน้  คิดเป็นร้อยละ 0.016  
 คู่สมรส :        - หุน้  คิดเป็นร้อยละ    - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่มี)  
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน / กิจการอ่ืน (ไม่มี) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั (ไม่มี) 
ประสบการณ์การท างาน 5 ปียอ้นหลงั   

2528-2558 กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผูอ้  านวยการดา้นถ่านหิน บมจ. ลานนารีซอร์สเซส 
2551-2558 ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama  
2549-2558 ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services  
2546-2558 ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia  
2539-2558 กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd.  

คุณสมบติัตอ้งหา้ม 
 1. ไม่มีประวติัการท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
 2. ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั บมจ. เมืองไทยประกนัภยั ในรอบปีท่ีผา่นมา 
การเขา้ร่วมประชุมในรอบปีท่ีผา่นมา 
 คณะกรรมการบริษทั     เขา้ร่วมประชุม 5 คร้ัง  จากท่ีมีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ     เขา้ร่วมประชุม 5 คร้ัง  จากท่ีมีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง 
 


