
ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

1. นายสคุนธ์   กาญจนหตัถกิจ 

อาย ุ 70 ปี 
ต าแหนง่ในบริษัท ประธานกรรมการ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
การถือหุ้นในบริษัท 0.00 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

บิดาของนายวศษิฐ์  กาญจนหตัถกิจ  รองกรรมการผู้จดัการ 

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปริญญาโท การบญัชี Virginia Polytechnic and State University 
การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD) 

DCP  Director Certification Program ปี 2550  
ACP  Audit Committee Program ปี 2553 

ประสบการณ์ท างาน 2552-ปัจจบุนั   ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย 
2556-2558      กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยศรีประกนัภยั 
 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น - รองประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระและประธานตรวจสอบ 
บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรชัน่ 

- ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์  

- กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น  

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั
หรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุในปี 2559 14/14 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 

 



2. นายฉตัรชยั  แก้วบตุตา 

อาย ุ 65 ปี       
ต าแหนง่ในบริษัท กรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการสนิเช่ือ 

การถือหุ้นในบริษัท 12.00% (นบัรวมของนางจริยา  แก้วบตุตา ภรรยา) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

บิดาของน.ส.ดวงใจ  แก้วบตุตา กรรมการผู้จดัการ 
บิดาของน.ส.ธิดา  แก้วบตุตา  กรรมการ 

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิราช 
การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD) 

DAP  Director Accreditation Program ปี 2556  

ประสบการณ์ท างาน 2547-ปัจจบุนั   กรรมการ บจ. ศรีสมาน กรุงเทพ 
2552-ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท เคบีบี จ ากดั 
 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท ศรีสมาน กรุงเทพ จ ากดั 

- กรรมการ บริษัท ไอ.ดี. 2007 จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท เคบีบี เซอร์วิส จ ากดั  
- กรรมการ บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 2014 จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท บิ๊กมินห์ 2014 จ ากดั 
- กรรมการ บจ.เอสดบับลวิพี เซอร์วิสเซส จ ากดั 
- กรรมการ บจ.ยไูนเต็ด โคสทอล   

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั
หรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุในปี 2559 14/14 
 

 

 



3. นางสาวดวงใจ แก้วบตุตา 

อาย ุ 37 ปี 
ต าแหนง่ในบริษัท กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการสนิเช่ือ 

การถือหุ้นในบริษัท 6.32% 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

บตุรของนายฉตัรชยั  แก้วบตุตา, พีส่าวของนางสาวธิดา  แก้วบตุตา 

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยั เดอ พอล สหรัฐอเมริกา  
การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD) 

DCP  Director Certification Program ปี 2553 

ประสบการณ์ท างาน 2555-ปัจจบุนั   กรรมการ บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากดั (มหาชน)  
                         

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท เงินสดทนัใจ จ ากดั 

- กรรมการ บริษัทบริหารสนิทรัพย์ เอสดบับลวิพี จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท เอสดบับลวิพี เซอร์วิสเซส จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ยไูนเต็ด โคสทอล จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ไอ.ดี. เซอร์วิส 2007 จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท อนชุาล ีจ ากดั 
- กรรมการ บริษัท มีบ้านมีรถ เงินสดทนัใจ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท โรจนะ เฮ้าส์ซิง่ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ศรีสวสัดิ์ กรุ๊ป จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ศรีสมาน คอนโดเทล จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท บิ๊กมินห์ 2015 จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ศรีสมาน เพชรบรูณ์ จ ากดั 

 



- กรรมการ บริษัท เคบีบี เซอร์วิส จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 2014 จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท บิ๊กมินห์ 2014 จ ากดั 
- กรรมการ บจ. เมียนมาร์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ 
- กรรมการ บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ จ ากดั  

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั
หรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุในปี 2559 12/14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์

อาย ุ 54 ปี 
ต าแหนง่ในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
การถือหุ้นในบริษัท 0.00 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ประกาศนียบตัรชัน้สงู บริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นท่ี 11 สถาบนัพระปกเกล้า 
การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD) 

DCP Director Certification Program ส าหรับ Trainer 
FN Finance for Non Finance Director  
Role of the Compensation Committee 
Successful Formulation & Execution of Strategy  
Charter Director Class 

ประสบการณ์ท างาน 2547-2559      กรรมการอ านวยการ บจ.โปรเฟสชัน่แนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลชูัน่  
2547-2559      กรรมการอ านวยการ บจ. ส านกังานท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการบญัชี 
2552-ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท 
 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท 

- ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ออลลา่  

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. สนิมัน่คงประกนัภยั 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท ออดิท วนั จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท สมายพี จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั
หรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุในปี 2559 11/14 
 

 


