
ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

1. พล.ต.ท.ภาณุ   เกิดลาภผล        

อาย ุ 63 ปี 
ต าแหนง่ในบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ,กรรมการบริหารความเสีย่ง,กรรมการอิสระ 
วนั เดือน ปี ท่ีเข้าเป็นกรรมการ เมษายน  2555 
ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 6 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท 0.00 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD) 

DAP  Director Accreditation Program ปี 2556  
 

ประสบการณ์ท างาน 2557-2558      ผู้ช่วยผู้บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
2556-2557      กรรมการ บมจ. ทา่อากาศยานไทย 
 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมม่ี 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน - ไมม่ี 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั
หรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

              ไมม่ี 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุในปี 2560     ประชมุคณะกรรมการบริษัท    13/13 ครัง้ 
    ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5  ครัง้ 
    ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 4/4 ครัง้ 
    ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  4/4  ครัง้ 

 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนและ
น าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 

 



 
2. นายสมยศ     เงนิด ารง 

อาย ุ 52 ปี                                 
ต าแหนง่ในบริษัท กรรมการ 

กรรมการสนิเช่ือ 
ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาสนิเช่ือ 

วนั เดือน ปี ท่ีเข้าเป็นกรรมการ มิถนุายน 2556 
ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 5 ปี  
การถือหุ้นในบริษัท 0.00  
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 
 

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD) 

DAP  Director Accreditation Program ปี 2557  

ประสบการณ์ท างาน 2556-ปัจจบุนั   ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาสนิเช่ือ บมจ. ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ 
 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 7 บริษัท 

- กรรมการ บริษัท ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนล 2014 จ ากดั 
- กรรมการ บจ. เมียนมาร์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ 
- กรรมการ บจ. ศรีสวสัดิ์ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ 
- กรรมการ บจ.เอสดบับลวิพี เซอร์วิสเซส จ ากดั 
- กรรมการ บจ.ยไูนเต็ด โคสทอล   
- กรรมการ บจ. ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 2014 
- กรรมการ บจ. ศรีสวสัดิ์ เชา่สนิเช่ือ (ลาว) 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั
หรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุในปี 2560   ประชมุคณะกรรมการบริษัท  11/13  ครัง้ 
  ประชมุคณะกรรมการสนิเช่ือ   4/4  ครัง้ 

  
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนและ

น าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

 



  
3. นายเวทย์  นุชเจริญ                                   

อาย ุ 65 ปี 
ต าแหนง่ในบริษัท กรรมการ 

กรรมการสนิเช่ือ 
วนั เดือน ปี ท่ีเข้าเป็นกรรมการ กมุภาพนัธ์ 2558 
ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 3 ปี  2  เดือน 
การถือหุ้นในบริษัท 0.00 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD) 

RCP  Role of The Chairman Program ปี 2556 
DAP  Director Accreditation Program ปี 2558 

ประสบการณ์ท างาน 2549-2557   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2558-2560   กรรมการ บริษัท ทพิยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  
                         

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการ บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ ์จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทยฟดูส์ กรุ๊ป 
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติี ้แอนด์ พาวเวอร์ 
-  กรรมการ บมจ. ไรมอนด์แลนด์   

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท 
- กรรมการ บริษัท เอสดบับลวิพี เซอร์วิสเซส จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท ยไูนเต็ด โคสทอล จ ากดั 
- กรรมการ บริษัท สระบรีุ เทคนิค คอนกรีต จ ากดั 
- กรรมการ การประปาสว่นภมูิภาค 
- กรรมการ บริษัท สยามราชธานี จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั
หรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุในปี 2560   ประชมุคณะกรรมการบริษัท  11/13  ครัง้ 
  ประชมุคณะกรรมการสนิเช่ือ  4/4  ครัง้ 

 



 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนและ
น าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. นายพนิิจ พัวพนัธ์                                                        

อาย ุ 51 ปี 
ต าแหนง่ในบริษัท กรรมการ 
วนั เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการ ธนัวาคม  2558 
ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 2  ปี  4 เดือน 
การถือหุ้นในบริษัท 0.00 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

ไมม่ี 

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ประกาศนียบตัร Advance Management Harvard Business School 
การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD) 

DAP Director Accreditation Program ปี 2547  
ACP Audit Committee Program ปี 2547 
CGI Corporate Governance for Capital Market Intermediaries ปี 2558  

ประสบการณ์ท างาน 2551-2557      กรรมการผู้จดัการ บจ. เคที ซีมีโก้  
2550-ปัจจบุนั   กรรมการบริหาร บมจ. หลกัทรัพย์ ซีมีโก้ 
2545-ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ชาญอสิระ ดีเวลอ็ปเม้นท์ 
 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น - กรรมการ  บริษัทเงินทนุ ศรีสวสัดิ์ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการบริหาร บมจ. หลกัทรัพย์ ซีมีโก้ 
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ชาญอิสระ ดีเวลอ็ปเม้นท์ 
- กรรมการ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท 
- กรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม 
- กรรมการ บริษัท มะลกิรุ๊ป 2012 จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั
หรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชมุในปี 2560    ประชมุคณะกรรมการบริษัท  10/13  ครัง้ 
 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนและ
น าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

 

 


