
เอกสารแนบ 1 

ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

1. ช่ือ  นางชนิสา ชุติภัทร์ 
          

 เสนอแต่งตั้งเป็น  กรรมการอิสระซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
   และก าหนดค่าตอบแทนแลว้  
 
 อาย ุ  58  ปี 
 

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

 การฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ  - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 71 
   - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 1 
   - หลกัสูตร Senior Executive Program รุ่นท่ี 19 ศศินทร์ 
   - หลกัสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia รุ่นท่ี 1 มหิดล 
   - หลกัสูตร The Institute of Internal Auditor  
   -  หลกัสูตร “การก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รก ากบัดูแล (Regulator)  
      รัฐวิสาหกิจ และองคก์ารมหาชน” รุ่นท่ี 21 
 

         การเขา้ร่วมประชุมปี 2562       ประชุมคณะกรรมการ 6/6 คร้ัง 
 

        ประสบการณ์  2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

   2562 - ปัจจุบนั            กรรมการอิสระ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 

   2562- ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

   2560 - ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิหอชมเมือง  

   2560 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บริษทั สยามพิวรรธน์ จ ากดั 

   2557 - 2562 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั สยามพิวรรธน์ จ ากดั 

   2556 - 2557 รองผูจ้ดัการสายงานปฏิบติัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

   2552 - 2555 ผูช่้วยผูจ้ดัการสายงานการเงินและงานบริหารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ  5  ปี 
 

 วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง  25 ธนัวาคม 2557 
 

 สัดส่วนการถือหุน้  -ไม่มี-  (คิดเป็น 0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 
 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ/  ไม่มี 
 ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอื่น     
 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 1.กรรมการอิสระ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
 ในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอื่น  
 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
 ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 ต่อบริษทั         
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 เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของ ไม่เป็น 
 ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
 บริษทัฯ/บริษทัยอ่ย  
  
 มีความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ/บริษทัในเครือ/บริษทัร่วม/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
 -เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษา ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
 -เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย)    ไม่เป็น 
 -มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการ/การให้กูย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน)   ไม่มี 
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2. ช่ือ  พล.ต.ท. นพ. นพศักดิ์     ภูวฒันเศรษฐ     
 

 เสนอแต่งตั้งเป็น  กรรมการอิสระซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
   และก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 
 
 

 อาย ุ  61 ปี 
 
 

 การศึกษา  - ปริญญาวิทยาศาสตร์บณัฑิต   มหาวิทยาลยัมหิดล 

   - ปริญญาแพทยศาสตร์บณัฑิต   มหาวิทยาลยัมหิดล  

 

 

 การเขา้ร่วมประชุมปี 2562         ประชุมคณะกรรมการ 5/6 คร้ัง 
 

 ประสบการณ์  2557 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

      บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

   2561 - 2562 นพ. (สบ 8) โรงพยาบาลต ารวจ (เทียบเท่าผูบ้ญัชาการ)  

   2560 - 2561    รองนายแพทยใ์หญ่ (สบ 7) โรงพยาบาล ต ารวจ (เทียบเท่ารองผูบ้ญัชาการ) 

   2556 - 2560  นพ. (สบ 6) โรงพยาบาลต ารวจ (เทียบเท่าผูบ้งัคบัการ) 
   
 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ  5  ปี 
 

 วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง  25 ธนัวาคม 2557   
 

 สัดส่วนการถือหุน้   -ไม่มี-  (คิดเป็น 0% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 
    
 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร ไม่มี 
 ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    
 

 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
 ในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอื่น     
 (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)    
 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
 ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 ต่อบริษทั 
       
 

 เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของ ไม่เป็น 
 ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
 บริษทัฯ/บริษทัยอ่ย 
 

 มีความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ/บริษทัในเครือ/บริษทัร่วม/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
 -เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษา ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
 -เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย)    ไม่เป็น 
 -มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการ/การให้กูย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน)   ไม่มี 
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3. ช่ือ  นายสมบุญ เกดิหลนิ        

 

 เสนอแต่งตั้งเป็น  กรรมการซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา 
   และก าหนดค่าตอบแทนแลว้ 
 
 

 อาย ุ  61  ปี 
 

 การศึกษา  -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยับูรพา 

   -ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

 การฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ  - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  32 

   - หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 15 
 

 การเขา้ร่วมประชุมปี 2562         ประชุมคณะกรรมการ 6/6 คร้ัง 
 

 ประสบการณ์  2554 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

   2558 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานคณะกรรมการ ESG 

      บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

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

   2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ากดั  

  

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ  16  ปี 
 

 วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง  19 เมษายน 2547   
 

 สัดส่วนการถือหุน้   7,949 หุน้  (คิดเป็น 0.002% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 
 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ/  ไม่มี 
 ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอื่น    
 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร ไม่มี 
 ในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอ่ืน 
 (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)   
    

 การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

 ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั 
 

 เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของ ไม่เป็น 
 ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
 บริษทัฯ/บริษทัยอ่ย 
  
 


