
เอกสารแนบ 1 

ข้อมูลของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อเลอืกตั�งเป็นกรรมการ 
1. ชื�อ  นายชัยศักดิ% องัค์สุวรรณ 

 เสนอแต่งตั�งเป็น  กรรมการอิสระ 
 

 อาย ุ  70 ปี 
 

 การศึกษา  -นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
   -รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน  

    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
  

 การฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ  -วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.4414) 

-หลกัสูตร การกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน” 

รุ่นที; 2 สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ (Public Director Institute- PDI) 

-หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที; 51/2006 

-หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที; 129/2010 

-หลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที;  10  สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

-วิทยาการจดัการสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที; 1 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

 การเขา้ร่วมประชุมปี 2561         ประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั� ง 
 

 ประสบการณ์  VWW7 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด 

      ค่าตอบแทน บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

    VWW9 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ริชสปอร์ต จาํกดั (มหาชน) 

   VWW6 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) 

     VWW2 - 2554 รองประธานกรรมการ บริษทัขนส่ง จาํกดั 

   VWW2 - 2554 กรรมการ บริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน)    

   VW48 – 2554 ประธานกรรมการ  บริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั 

   2548 - 2551 กรรมการ บริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 

   2547 - 2553 กรรมการ บริษทัอุตสาหกรรมการบิน จาํกดั 

   2547 - 2550 กรรมการ การท่องเที;ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.) 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  5  ปี 
 

 วนัที;ไดรั้บตาํแหน่ง  3 เมษายน VWW7   
 

 สดัส่วนการถือหุ้น   -ไม่มี-  (คิดเป็น _% ของหุ้นที;มีสิทธิออกเสียง) 
    
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 1.กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ริชสปอร์ต จาํกดั (มหาชน) 
 ในบริษทัจดทะเบียนอื;น    2.รองประธานกรรมการ บริษทั บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

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

 การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื;นที;อาจ ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั       
 

 เป็นผูที้;เกี;ยวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ/บริษทัยอ่ย  ไม่เป็น 
 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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2. ชื�อ  นายวศิาล วุฒิศักดิ%ศิลป์ 

 เสนอแต่งตั�งเป็น  กรรมการอิสระ 
 

 อาย ุ  69  ปี 
 

 การศึกษา  -ปริญญาโท การจดัการภาครัฐ และเอกชน 

    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)  

   -ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 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.) รุ่นที; 15 

-หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารระดบัสูงรุ่นที; 8 สถาบนั      

พระปกเกลา้ 

- หลกัสูตรการพฒันาบุคลากรให้เป็นนกับริหารมืออาชีพโดยสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั ร่วมกบั 

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

   - หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที; 12 
 

 การเขา้ร่วมประชุมปี 2561         ประชุมคณะกรรมการ 6/6 ครั� ง 
 

 ประสบการณ์  VWW5 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

     กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

   2554 – 2560 ที;ปรึกษาสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์  

     และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

   VWW5 – 2556 กรรมการอิสระ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

   VWWV - VWWr ที;ปรึกษาดา้นพฒันาระบบควบคุมทางศุลกากร กรมศลุกากร  

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  7  ปี 
 

 วนัที;ไดรั้บตาํแหน่ง  27 กรกฎาคม 2555   
 

 สดัส่วนการถือหุ้น   -ไม่มี-  (คิดเป็น _% ของหุ้นที;มีสิทธิออกเสียง) 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  ไม่มี 
 ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอื;น    
 

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

 การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื;นที;อาจ ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

 ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 

 เป็นผูที้;เกี;ยวขอ้งหรือญาติสนิทของ ไม่เป็น 
 ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ/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  นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 
 

 เสนอแต่งตั�งเป็น  กรรมการอิสระ 
 

 อาย ุ  60  ปี 
  

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

   ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอนัดบั 2) เศรษฐศาสตร์ สาขาปริมาณวิเคราะห์ 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

 การฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 

   หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 

   หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) 

   หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP) 
 

 การเขา้ร่วมประชุมปี 2561         ประชุมคณะกรรมการ 5/6 ครั� ง 
 

 ประสบการณ์  2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

     บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

   VW57 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

     บริษทั สาลี; พริ�นทติ์�ง จาํกดั (มหาชน) 

   2545 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

   2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไพล่อน จาํกดั (มหาชน) 

   VWWr - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ มูลนิธิ อีดีพี  

   2548  - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จาํกดั 

   2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สตีล พลสั แฟบบริเคชั;น จาํกดั 

   2544 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทัแพรคติคมั เอน็จิเนียริ;ง จาํกดั 

   2543 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท คลบั แคปปิตอล จาํกดั 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  5  ปี  
 

 วนัที;ไดรั้บตาํแหน่ง  25 ธนัวาคม 2557 
 

 สดัส่วนการถือหุ้น (%)  517,000 หุ้น (คิดเป็น  _.{8% ของหุ้นที;มีสิทธิออกเสียง) 

 
 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  1.ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั สาลี; พริ�นทติ์�ง จาํกดั (มหาชน) 
 ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอื;น     2.กรรมการอิสระ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 
   3.กรรมการ บริษทั ไพล่อน จาํกดั (มหาชน) 
    
 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 1.ประธานกรรมการ มูลนิธิ อีดีพี 
 ในบริษทัที;ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอื;น 2.กรรมการ บริษทั สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จาํกดั 
 (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)    3.กรรมการ บริษทั สตีล พลสั แฟบบริเคชั;น จาํกดั      
   4.ประธานกรรมการ บริษทัแพรคติคมั เอน็จิเนียริ; ง จาํกดั 
   5. ประธานกรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท คลบั แคปปิตอล จาํกดั 
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 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 
 


