
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

1. ดร.ทนง   พิทยะ 

อาย ุ 67 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ 
การถือหุ้นในบริษัท 0.75% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัย นอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา 
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

DAP  Director Accreditation Program รุ่น 25/2547  

ประสบการณ์ท างาน 2548-2549      รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลัง 
2548-2548      รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณชิย์ 
2544-2548      ประธานกรรมการ ส านักงานเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
2545-2548      ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 3  บริษัท 
- ประธานกรรมการ บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 4 บริษัท 
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยศรปีระกันภัย จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท ไชยะบรุี พาวเวอร์ จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท เทรเชอรี่ คอนโด จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท เอ็มไพร์ เอเชยี เอนเนอร์ยี่ จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบรษิทั 

ไม่มี 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 



2. พล.ต.ท.ภาณุ  เกิดลาภผล 

อาย ุ 59 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

DAP  Director Accreditation Program ปี 2556  

ประสบการณ์ท างาน 2557-ปัจจุบัน   ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแหง่ชาติ 
2554-2557      ผู้บัญชาการ ส านักงานตรวจคนเขา้เมือง 
2554-2554      ผู้บัญชาการ กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 3 
2554-2557      กรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
2556-2557      กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบรษิทั 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 



3. นายวีระชัย  งามดวีิไลศักดิ ์

อาย ุ 52 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน,ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ประกาศนียบตัรชั้นสูง บริการภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นท่ี 11 สถาบันพระปกเกล้า 
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

หลักสูตรพ้ืนฐานของผู้ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการ (DCP) ส าหรับ Trainer 
Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2546 
Role of the Compensation Committee Program ปี 2550 
Successful Formulation & Execution of Strategy ปี 2552 

ประสบการณ์ท างาน 2547-ปัจจุบัน   กรรมการอ านวยการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเอ้าทซ์อสซิ่ง โซลูชั่น จ ากัด  
2547-ปัจจุบัน   กรรมการอ านวยการ บริษัท ส านักงานที่ปรึกษาทางธุรกจิและการบัญชี จ ากัด 
2547-ปัจจุบัน   กรรมการอ านวยการ  บริษัท ออดิท วัน จ ากัด 
2552-ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน,ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
                        บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 2 บริษัท 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท แคปปิตอล เอ็นจเีนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 

กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 4 บริษัท 
- บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่น จ ากัด 
- บริษัท ส านักงานท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการบัญชี จ ากัด 
- บริษัท ออดิท วัน จ ากัด 
- บริษัท ออล่า จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบรษิทั 

ไม่มี 



4. นายวินยั   วิทวัสการเวช 

อาย ุ 64 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

DCP Director Certification Program ปี 2549  
ACP Audit Committee Program ปี 2555 
 

ประสบการณ์ท างาน 2551-2553      อธิบดีกรมสรรพากร  
2552-2554      ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน 
2552-2555      รองประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
2553-2554      อธิบดีกรมธนารกัษ์  
2553-2554      ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากดั 
2554-2555      ประธานกรรมการบริหาร บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 3 บริษัท 
- ประธานกรรมการ บริษัท บางกอก เดค-คอน จ ากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ ากดั 

(มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ ากัด (มหาชน)  

 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบรษิทั 

ไม่มี 

 


