
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

1. นายอวยชัย สมกล่ิน 

อาย ุ 50 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยสินเชื่อ 

การถือหุ้นในบริษัท 0.04% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปริญญาโท การจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ์
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

DAP  Director Accreditation Program ปี 2557  

ประสบการณ์ท างาน 2551-ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยสินเชื่อ บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 
2549-2550      เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส บมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 2 บริษัท 

- กรรมการ บริษัท เงินสดทันใจ จ ากัด  
- กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จ ากัด  

การด ารงต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบรษิทั 

ไม่มี 

จ านวนครั้งที่เข้ารว่มประชมุในปี 2558 10/13 
 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 



2. นายสมยศ เงินด ารง 

อาย ุ 49 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการ 

ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาสินเชื่อ 
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปริญญาตร ีเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร ์
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

DAP  Director Accreditation Program ปี 2557  

ประสบการณ์ท างาน 2556-ปัจจุบัน   ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 
2556                ที่ปรึกษา บริษัท เงินสดทันใจ จ ากัด 
2551-2552      ผู้อ านวยการ บริษัท ซีเอฟจี เซอรว์ิส จ ากดั 
2548-2551      ผู้อ านวยการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 3 บริษัท 

-  กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2014 จ ากดั 
- กรรมการ บจ.เมียนมาร์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง 
- กรรมการ บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล โฮลดิ้ง   

การด ารงต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบรษิทั 

ไม่มี 

จ านวนครั้งที่เข้ารว่มประชมุในปี 2558 12/13 
 

 

 

 

 



3. นางสาวธิดา แก้วบุตตา 

อาย ุ 34 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการ 
การถือหุ้นในบริษัท 33.8% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั 
 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

บุตรของนายฉัตรชัย  แกว้บุตตา,  
น้องสาวของนางสาวดวงใจ  แก้วบุตตา 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลัย วาเซดะ  
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

DAP  Director Accreditation Program ปี 2556 

ประสบการณ์ท างาน 2555-ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน)  
                         

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 9 บริษัท 

- กรรมการ บริษัท ดี.ที.เจ. เซอร์วิส จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท อนุชาลี จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท ศรีสมาน คอนโดเทล จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท บิ๊กมินห์ 2015 จ ากดั 
- กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2014 จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท บิ๊กมินห์ 2014 จ ากดั 
- กรรมการ บจ. เมียนมาร์ เซอรว์ิส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง 
- กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จ ากัด  

การด ารงต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบรษิทั 

ไม่มี 

จ านวนครั้งที่เข้ารว่มประชมุในปี 2558 12/13 
 

 



4. นายสุเมธ มณีวัฒนา 

อาย ุ 63 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ 
การถือหุ้นในบริษัท 0.01% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวั
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) 

 

ประสบการณ์ท างาน 2553-2555      กรรมการผู้จดัการใหญ่ บจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  
2556-2557      ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
2557-ปัจจุบัน   ประธานคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขยาย 
2557-ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มน้ าตาลวังขนาย  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
 

กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบรษิทั 

ไม่มี 

จ านวนครั้งที่เข้ารว่มประชมุในปี 2558 10/13 
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