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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

1. ช่ือ  ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล 
 เสนอแต่งตั้งเป็น  กรรมการ 
 อาย ุ  58  ปี 
 การศึกษา  -ปริญญาเอก  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
    มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
   -ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ คณะบริหารธุรกิจ 
   สาขาวชิาการเงิน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
   -ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจดัการ 
   ภาครัฐและเอกชน (รุ่นท่ี 3) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
   -ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 การฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ  -Certificate in Management , University of California, Berkeley, CA, USA 

-The Senior Executive Program (SEP) Class# Sasin Graduate Institute of Business  
Administration of Chulalongkorn University 

   -หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)   รุ่นท่ี 31 
   -หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 55 
     -Capital  Market Academy Leader Program Class #10  Capital  Market  Academy 

-Advanced Security Management Program ASMP #5 The Association National Defence College of      
Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King 

    -อบรบ Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นท่ี 2/2014 

    -Leadership Development Program (LDP 3) IMD and Thai Listed Companies Association 

การเขา้ร่วมประชุมปี 2558       ประชุมคณะกรรมการ 6/6 คร้ัง 

ประสบการณ์  2559 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์

     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

   2559 – ปัจจุบนั อนุกรรมการกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  

     บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

   2547 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร 

     บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

   2557 – ปัจจุบนั กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

   2557 – ปัจจุบนั อนุกรรมการ บรรษทัภิบาล และความรับผดิชอบต่อสงัคม 

     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

   2557 – ปัจจุบนั ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อการพฒันาตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

     ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 

   2557 – ปัจจุบนั กรรมการ  สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

   2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอส  เอน็ ซี ฟูกอิู โฮลี อินซูเลชัน่ จาํกดั 

   2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จาํกดั 

   2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จาํกดั 

   2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั  เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์  

     เอเชีย จาํกดั 

   2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอสเอน็ซี ครีเอติวต้ีิ แอนโทโลจี จาํกดั 

   2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทอ็ปเทค ไดมอนด ์ทูลส์ จาํกดั  
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   2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอสเอสเอม็ ออโตเ้มชัน่ จาํกดั 

   2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จาํกดั 

   2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จาํกดั 

   2553 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จาํกดั   

   2553 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จาํกดั  

   2548 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จาํกดั 

   2548 – ปัจจุบนั     ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จาํกดั 

   2547 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอส เอน็ ซี โฮลด้ิง จาํกดั 

  
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  12  ปี 
 

 วนัท่ีไดรั้บตาํแหน่ง  19 เมษายน 2547 
 

 สดัส่วนการถือหุน้  11,257,122  หุน้ (3.91%ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  ไม่มี 
 ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน     
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 1. ประธานอนุกรรมการกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพยต์ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอ่ืน 2. อนุกรรมการกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
 (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)        บริษทั ตลาดสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   
   3. กรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   4. กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
           5.ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอส เอน็ ซี โฮลด้ิง จาํกดั 
 

 การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 ต่อบริษทั         
 

 เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูบ้ริหาร 
 ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
 บริษทัฯ/บริษทัยอ่ย   
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2. ช่ือ  นายชัยศักดิ์ องัค์สุวรรณ 

 เสนอแต่งตั้งเป็น  กรรมการอิสระ 
 

 อาย ุ  67 ปี 
 

 การศึกษา  -นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
   -รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน  

    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
  

 การฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ  -วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.4414) 

   -หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 51/2006 

-หลกัสูตร  การกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน” 

-รุ่นท่ี 2  สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ (Public Director Institute- PDI) 

-หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 129/2010 

-หลกัสูตร  ผูบ้ริหารระดบัสูง  รุ่นท่ี  10  สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
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 ประสบการณ์  2557 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด 

      ค่าตอบแทน บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

   2556 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) 

     2552 - 2554 รองประธานกรรมการ บริษทัขนส่ง จาํกดั 

   2552 - 2554 กรรมการ บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน)    

   2548 – 2554 ประธานกรรมการ  บริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั 

   2548 - 2551 กรรมการ บริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

   2547 - 2553 กรรมการ บริษทัอุตสาหกรรมการบิน จาํกดั 

   2547 - 2550 กรรมการ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.) 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  2  ปี 
 

 วนัท่ีไดรั้บตาํแหน่ง  3 เมษายน 2557   
 

 สดัส่วนการถือหุน้   -ไม่มี-  (คิดเป็น 0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 
    
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 1.รองประธานกรรมการ บริษทั บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) 
 ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    
 

 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 ในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอ่ืน     
 (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)    
 

 การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 ต่อบริษทั       
 

 เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของ ไม่เป็น 
 ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
 บริษทัฯ/บริษทัยอ่ย 
 มีความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ/บริษทัในเครือ/บริษทัร่วม/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
 -เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษา ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 
 -เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย)    ไม่เป็น 
 -มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการ/การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน)   ไม่มี 
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3. ช่ือ  นายวศิาล วุฒิศักดิ์ศิลป์ 

 เสนอแต่งตั้งเป็น  กรรมการอิสระ 
 

 อาย ุ  66  ปี 
 

 การศึกษา  -ปริญญาโท การจดัการภาครัฐ และเอกชน 

    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)  

   -ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 การฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ  -หลกัสูตร Director Certification Program (DCP125/2009) 

   -หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD6/2009) 

   -หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 12/2012) 

   -หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 15 

-หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารระดบัสูงรุ่นท่ี 8 สถาบนั      

พระปกเกลา้ 

- หลกัสูตรการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นนกับริหารมืออาชีพโดยสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั ร่วมกบั 

The Kellogg School of Management และ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs 

   - หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 12 
 

 การเขา้ร่วมประชุมปี 2558         ประชุมคณะกรรมการ 4/6 คร้ัง 
 

 ประสบการณ์  2555 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

   2558 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

   2554 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์  

     และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

   2555 – 2556 กรรมการอิสระ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

   2552 - 2554 ท่ีปรึกษาดา้นพฒันาระบบควบคุมทางศุลกากร กรมศุลกากร  

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  4  ปี 
 

 วนัท่ีไดรั้บตาํแหน่ง  27 กรกฎาคม 2555   
 

 สดัส่วนการถือหุน้   -ไม่มี-  (คิดเป็น 0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  ไม่มี 
 ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร ไม่มี 
 ในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอ่ืน 
 (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)   
    

 การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

 ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 

 เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของ ไม่เป็น 
 ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
 บริษทัฯ/บริษทัยอ่ย 
 มีความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ/บริษทัในเครือ/บริษทัร่วม/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
 -เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษา ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 
 -เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย)    ไม่เป็น 
 -มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการ/การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน)   ไม่มี 
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4. ช่ือ  นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 
 

 เสนอแต่งตั้งเป็น  กรรมการอิสระ 
 

 อาย ุ  57  ปี 
  

 การศึกษา  ปริญญาโท Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A 
 

 การฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 

   หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 

   หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) 

   หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP) 
 

 การเขา้ร่วมประชุมปี 2558         ประชุมคณะกรรมการ 5/6 คร้ัง 
 

 ประสบการณ์  2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

     บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

   2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

     บริษทั สาล่ี พร้ินทต้ิ์ง จาํกดั (มหาชน) 

   2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

   2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แลม วอเตอร์ โซลูชัน่ จาํกดั 

   2555 – ปัจจุบนั อนุกรรมการพิจารณาหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน 

     และการบริหารกิจการของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์

     สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

   2545 – 2557 กรรมการอิสระ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน)  

   2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มูลนิธิ อีดีพี  

   2547 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั สตีลเลอร์ สตีล เวร์ิคส์ จาํกดั 

   2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สตีล พลสั แฟบบริเคชัน่ จาํกดั 

   2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สวนส้มเชียงดาว จาํกดั 

   2544 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทัแพรคติคมั เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

   2543 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท คลบั แคปปิตอล จาํกดั 

   2541 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอ แอล เอม็ (ประเทศไทย) จาํกดั 

   2554 - 2554 ประธานกรรมการ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

   2554 – 2554 กรรมการ บริษทั สินเช่ือไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

   2553 – 2554 รองประธานกรรมการ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  2  ปี  
 

 วนัท่ีไดรั้บตาํแหน่ง  25 ธนัวาคม 2557 
 

 สดัส่วนการถือหุน้ (%)  517,000 หุน้ (คิดเป็น  0.18% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 
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 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  1.ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั สาล่ี พร้ินทต้ิ์ง จาํกดั (มหาชน) 
 ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน     
    
 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 1.ประธานกรรมการ บริษทั ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
 ในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอ่ืน 2.กรรมการ บริษทั แลม วอเตอร์ โซลูชัน่ จาํกดั 
 (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)    3.กรรมการ บริษทั สตีลเลอร์ สตีล เวร์ิคส์ จาํกดั 
   4. กรรมการ บริษทั สตีล พลสั แฟบบริเคชัน่ จาํกดั      
   5. กรรมการ บริษทั สวนส้มเชียงดาว จาํกดั 
   6. ประธานกรรมการ บริษทัแพรคติคมั เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
   7. ประธานกรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท คลบั แคปปิตอล จาํกดั 
   8. กรรมการ บริษทั เอ แอล เอม็ (ประเทศไทย) จาํกดั 
     

 การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง  

 ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 ต่อบริษทั  
 

 เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของ ไม่เป็น 
 ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
 บริษทัฯ/บริษทัยอ่ย 
 

 มีความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ/บริษทัในเครือ/บริษทัร่วม/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
 -เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษา ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 
 -เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย)    ไม่เป็น 
 -มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการ/การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน)   ไม่มี 
 


