
เอกสารแนบ 1 

ข้อมูลของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลอืกตั�งเป็นกรรมการ 

 
 . ชื�อ  นายสาธิต  ชาญเชาวน์กลุ 

          
 เสนอแต่งตั
งเป็น  กรรมการอิสระซึ�งไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
   และกาํหนดค่าตอบแทนแลว้  
 
 อาย ุ  70  ปี 

 
 การศึกษา  -       ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์     

- Master of Science, Textile Technology, University of Leeds, U.K 

- ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการโรงงาน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 การฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ -    หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCOT) รุ่นที� 1 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� WX 

- หลกัสูตรวทิยาการตลาดทุนรุ่นที� Y 

- International Advanced Management Program, MIT, USA 

- หลกัสูตรการป้องกนัประเทศภาครัฐร่วม เอกชน วปรอ.4414 

- ทุน Hubert Humphrey Fellowship   ดา้น Planning & Resource Management, MIT. 

USA. 

 

         การเขา้ร่วมประชุมปี 2560 ประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั
 ง 

        ประสบการณ์  lYY2 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

   2556  - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี�  จาํกดั (มหาชน) 

   2547  - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั เอเซียพลสั กรุ๊ป โฮลดิ
ง จาํกดั (มหาชน) 

   2558  - ปัจจุบนั กรรมการอิสระบริษทั หลกัทรัพยเ์อเซียพลสั จาํกดั 

   2552  - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 

   2552  - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตี
  จาํกดั (มหาชน) 

   2556  - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั วทิยค์อร์ป โปรดกัส์ จาํกดั 

   2534  - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสพีซี โฮมไอเดีย จาํกดั 

 
 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  8  ปี 11 เดือน 
 
 วนัที�ไดรั้บตาํแหน่ง  30 เมษายน lY52 
 
 สดัส่วนการถือหุน้  -ไม่มี-  (คิดเป็น u% ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียง) 
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 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/   1. กรรมการ บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี�  จาํกดั (มหาชน) 
 ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอื�น    2. กรรมการตรวจสอบ บริษทั เอเซียพลสั กรุ๊ป โฮลดิ
ง จาํกดั (มหาชน) 
    3. กรรมการตรวจสอบ บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 
    4. กรรมการอิสระบริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ตี
  จาํกดั (มหาชน) 
 
 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 1. กรรมการอิสระ บริษทั หลกัทรัพยเ์อเซียพลสั จาํกดั 
 ในบริษทัที�ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอื�น 2.กรรมการ บริษทั วทิยค์อร์ป โปรดกัส์ จาํกดั 
    3.กรรมการ บริษทั เอสพีซี โฮมไอเดีย จาํกดั 
 
 การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�อาจ ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 ต่อบริษทั         
 
 เป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของ ไม่เป็น 
 ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
 บริษทัฯ/บริษทัยอ่ย  
  

มีความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ/บริษทัในเครือ/บริษทัร่วม/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลที�อาจจะมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา 

 -เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือที�ปรึกษา ที�ไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 
 -เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือที�ปรึกษากฎหมาย)    ไม่เป็น 
 -มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื
อ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการ/การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน)   ไม่มี 
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(. ชื�อ  ดร.สมชัย     ไทยสงวนวรกกลุ     

 

 เสนอแต่งตั
งเป็น  กรรมการซึ�งไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
   และกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ 
 

 อาย ุ  61 ปี 

 

       การศึกษา   -       ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ{  คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาวชิาการเงินมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจดัการ ภาครัฐและภาคเอกชน(รุ่นที� X) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

 การฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ -    Certificate in Management , University California, Berkeley, CA, USA 
- Capital  Market Academy Leader Program Class #10 Capital  Market  Academy 

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

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

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 31 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� 55 

- หลกัสูตร  Director Certification Program Update (DPCU)  
- Leadership Development Program (LDP 3) 
- หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที� 25 

 

 การเขา้ร่วมประชุมปี 2560         ประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั
 ง 

 

 ประสบการณ์  lY47 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ 

      บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

    lYY� - ปัจจุบนั    กรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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   lYY� - ปัจจุบนั    ผูท้รงคุณวฒิุ ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

   lYY� - ปัจจุบนั    อนุกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

   lYY� - 2559    กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

   lY59 – ปัจจุบนั    ประธานอนุกรรมการกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์

     ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

   lY59 – ปัจจุบนั    อนุกรรมการ กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซื
อขายล่วงหนา้ 

     บริษทั ตลาดสญัญาซื
อขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

  

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  13  ปี 11 เดือน 

 

 วนัที�ไดรั้บตาํแหน่ง  19 เมษายน 2547   

 

 สดัส่วนการถือหุน้   12,060,522 หุน้  (คิดเป็น 4.19% ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียง 
    
 
 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  ไม่มี 
 ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอื�น    
 
 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 1.กรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ในบริษทัที�ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอื�น 2.ผูท้รงคุณวฒิุ ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ 
 (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)     3.อนุกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม  
       ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
    4.ประธานอนุกรรมการกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์    
       ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
    5.อนุกรรมการ กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซื
อขายล่วงหนา้ 
         บริษทั ตลาดสญัญาซื
อขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
    
 การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�อาจ ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

 ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 

 เป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูบ้ริหาร 
 ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
 บริษทัฯ/บริษทัยอ่ย 
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3. ชื�อ  นายสามติต์  ผลติกรรม        

 

 เสนอแต่งตั
งเป็น  กรรมการซึ�งไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
   และกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ 
 

 อาย ุ  51  ปี 

 

 การศึกษา  -       ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(NIDA) 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

 การฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ -       หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที�  X3 
 

 การเขา้ร่วมประชุมปี 2560         ประชุมคณะกรรมการ 7/7 ครั
 ง 
 

 ประสบการณ์  lYY4 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร  

     กลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

   lYY8 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง กรรมการ CG&CSR 

      บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 
   

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  13  ปี 11 เดือน 
 

 วนัที�ไดรั้บตาํแหน่ง  19 เมษายน 2547   
 

 สดัส่วนการถือหุน้   433,690 หุน้  (คิดเป็น 0.15% ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียง) 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  ไม่มี 
 ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอื�น    
 

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

 การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�อาจ ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

 ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 

 เป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งหรือญาติสนิทของ ผูบ้ริหาร 
 ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
 บริษทัฯ/บริษทัยอ่ย 


