
เอกสารแนบ 1 

ข้อมูลของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลอืกตั�งเป็นกรรมการ 
 

 . ชื�อ  นางชนิสา ชุติภทัร์ 
          

 เสนอแต่งตั
งเป็น  กรรมการอิสระซึ� งไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
   และกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ 
   
 อาย ุ  56  ปี 
 

 การศึกษา  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาวิชาการบญัชี)  
      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     
   - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

 การฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ  - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 71 
   - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นที� J 
 

         การเขา้ร่วมประชุมปี 2559       ประชุมคณะกรรมการ 6/7 ครั
 ง 
 

        ประสบการณ์  NOO7 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน)

   2557  - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั สยามพิวรรธน์ จาํกดั 

   2556  - 2557 รองผูจ้ดัการสายงานปฏิบติัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

   2552  - 2555 ผูช่้วยผูจ้ดัการสายงานการเงินและงานบริหารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  2  ปี 
 

 วนัที�ไดรั้บตาํแหน่ง  25 ธนัวาคม NO57 
 

 สดัส่วนการถือหุ้น  -ไม่มี-  (คิดเป็น U% ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียง) 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  ไม่มี 
 ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอื�น     
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 1. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั สยามพิวรรธน์ จาํกดั 
 ในบริษทัที�ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอื�น  
 

 การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�อาจ ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 ต่อบริษทั         
 

 เป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของ ไม่เป็น 
 ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ 
 บริษทัฯ/บริษทัยอ่ย  
  
 มีความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ/บริษทัในเครือ/บริษทัร่วม/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที�อาจจะมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา 
 -เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษา ที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 
 -เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือที�ปรึกษากฎหมาย)    ไม่เป็น 
 -มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื
อ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการ/การให้กูย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน)   ไม่มี 
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%. ชื�อ  พล.ต.ต. นพ. นพศักดิ'     ภูวฒันเศรษฐ     
 

 เสนอแต่งตั
งเป็น  กรรมการอิสระซึ� งไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
   และกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ 
 
 

 อาย ุ  58 ปี 
 
 

 การศึกษา  - ปริญญาวิทยาศาสตร์บณัฑิต   มหาวิทยาลยัมหิดล 

   - ปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต   มหาวิทยาลยัมหิดล  

 

 

 การเขา้ร่วมประชุมปี 2559         ประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั
 ง 
 

 ประสบการณ์  NOO7 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

      บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

   ปัจจุบนั  นพ.(สบ Z)  โรงพยาบาลตาํรวจ      

  
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  2  ปี 
 

 วนัที�ไดรั้บตาํแหน่ง  25 ธนัวาคม 2557   
 

 สดัส่วนการถือหุ้น   -ไม่มี-  (คิดเป็น U% ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียง) 
    
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร ไม่มี 
 ในบริษทัจดทะเบียนอื�น    
 

 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 ในบริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอื�น     
 (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)    
 

 การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�อาจ ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 ต่อบริษทั 
       
 

 เป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของ ไม่เป็น 
 ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ 
 บริษทัฯ/บริษทัยอ่ย 
 

 มีความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ/บริษทัในเครือ/บริษทัร่วม/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที�อาจจะมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา 
 -เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษา ที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 
 -เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือที�ปรึกษากฎหมาย)    ไม่เป็น 
 -มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื
อ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการ/การให้กูย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน)   ไม่มี 
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3. ชื�อ  นายสมบุญ เกดิหลนิ        

 

 เสนอแต่งตั
งเป็น  กรรมการซึ� งไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
   และกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ 
 
 

 อาย ุ  58  ปี 
 

 การศึกษา  -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยับูรพา 

   -ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 

 การฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ  - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที�  ^N 

   - หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที� 15 
 

 การเขา้ร่วมประชุมปี 2559         ประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั
 ง 
 

 ประสบการณ์  NOO4 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

   NOO8 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง กรรมการ CG&CSR 

      บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

   2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน)  

   2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิตี
  แอนโทโลจี จาํกดั  

  

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  13  ปี 
 

 วนัที�ไดรั้บตาํแหน่ง  19 เมษายน 2547   
 

 สดัส่วนการถือหุ้น   7,949 หุ้น  (คิดเป็น 0.002% ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียง) 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  ไม่มี 
 ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอื�น    
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร ไม่มี 
 ในบริษทัที�ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอื�น 
 (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)   
    

 การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�อาจ ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

 ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 

 เป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของ ไม่เป็น 
 ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ 
 บริษทัฯ/บริษทัยอ่ย 
  
 


