
เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

 
ล ำดบั 

ช่ือ – สกุล/ ต ำแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือ
หุน้ 

ในบริษทั  
(%) 

ควำมสัมพนัธ ์
ทำงครอบครัว

ระหวำ่งกรรมกำร 
และผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่งใน
กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำ 
ใหเ้กิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

1.  
 
 
 
 
 

นำย สำธิต  ชำญเชำวน์กุล 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อ

หุน้ คร้ังท่ี 15/2552  
เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2552 

 
• กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 12 ปี 
• กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรม 
กำรปี 2563: 7/7 คร้ัง 
 

72 - บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- Master of Science in Textile 

Technology 
University of Leeds, UK 
- วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต                  
อุตสำหกำรโรงงำน 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director 

Certification Program (DCP) 
รุ่น 83/2550 
สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director 

Accreditation Program  
(DAP) รุ่น 39/2548 
สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2552 - ปัจจุบนั - ประธำนกรรมกำร
บริษทั 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   

ธุรกิจผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับยำนพำหนะ 
ชิน้ส่วนอุปกรณ์เครืองใช้ไฟฟ้ำ ผลิตและประกอบ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ กำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

2552 - ปัจจุบนั - กรรมกำรตรวจสอบ 
 

บมจ. ฝำจีบ 
ธุรกิจอุตสำหกรรมผลิตฝำบรรจุภัณฑ์ 

2534 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั เอสพีซีโฮมไอเดีย จ ำกดั 
ธุรกิจสินค้ำตกแต่งบ้ำน 

2556 - ปัจจุบนั - กรรมกำรตรวจสอบ 
 

บมจ. ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่
ธุรกิจอุตสำหกรรมผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล 

2556 – พ.ค.
2562 

- กรรมกำร 
 

บริษทั วิทยค์อร์ป โปรดกัส์ จ ำกดั 
ธุรกิจกำรขำยส่งเคมีภัณฑ์ทำงอุตสำหกรรม 

2547 – ก.ค.
2563 

- กรรมกำรตรวจสอบ 
 

บริษทั เอเซียพลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน) 
ธุรกิจกำรเงิน  

2558 – ก.ค.
2563 

- กรรมกำรอิสระ 
 

บริษทั หลกัทรัพยเ์อเซียพลสั จ ำกดั 
ธุรกิจกำรเงิน ตัวแทนค้ำหลกัทรัพย์ 

 2552 - ปัจจุบนั - กรรมกำรตรวจสอบ 
 

บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี 
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 



ริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน  

 
ล ำดบั 

ช่ือ – สกุล/ ต ำแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือ
หุน้ 

ในบริษทั  
(%) 

ควำมสัมพนัธ ์
ทำงครอบครัว

ระหวำ่งกรรมกำร 
และผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่งใน
กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำ 
ใหเ้กิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

- หลกัสูตร Board Nomination 
and Compensation Program 
รุ่น 7/2562 (BNCP) 
สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Corporate 

Governance for Capital 
Market Intermediaries รุ่น 
7/2558 (CGI) 
สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูง
ดำ้นกำรคำ้และกำรพำณิชย ์รุ่น
ท่ี 1 (TEPCOT) 
มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
- หลกัสูตรวิทยำกำรตลำดทุน 
รุ่นท่ี 5  
สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน 
- หลกัสูตร International 

Advanced Management 
Program  



ริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน  

 
ล ำดบั 

ช่ือ – สกุล/ ต ำแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือ
หุน้ 

ในบริษทั  
(%) 

ควำมสัมพนัธ ์
ทำงครอบครัว

ระหวำ่งกรรมกำร 
และผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่งใน
กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำ 
ใหเ้กิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

Massachusetts Institute of 
Technology, USAปี2549 
- หลกัสูตรกำรป้องกนั
รำชอำณำจกัรภำครัฐร่วม
เอกชน วปรอ. 4414 
- หลกัสูตร Planning & 

Resource Management    
Massachusetts Institute of 
Technology, USAปี 2528 

2.  
 
 
 
 
 
 

นำยสมชยั ไทยสงวนวรกุล 
กรรมกำร 

ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2547 

เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2547 

64 - รัฐประศำสนศำตร์ดุษฎี
บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 

- บริหำรธุรกิจดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศกัด์ิ 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำช
มงคลอีสำน 

- กำรจดักำรภำครัฐและ
ภำคเอกชนมหำบณัฑิต 
สถำบนับณัฑิตพฒันำบริหำร
ศำสตร์ 

- รัฐศำสตรบณัฑิต 

5.76% เป็นบิดำของ 
นำงสำวสินีนำรถ 
ไทยสงวนวรกุล 

ไม่มี 2547 - ปัจจุบนั - ประธำน
กรรมกำรบริหำร 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ และชิน้ส่วนยำน
ยนต์ 

2547 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซำน อีโวลูชัน่ จ  ำกดั 
ธุรกิจผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองท ำควำม
เยน็ 

2547 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลำย จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตชิน้ส่วนยำนพำหนะ 

2553 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั อิมมอทลั พำร์ท จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตชิน้ส่วนเคร่ืองท ำควำมเยน็ 

2554 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั พำรำไดซ์ พลำสติก จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตชิน้ส่วนพลำสติก 



ริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน  

 
ล ำดบั 

ช่ือ – สกุล/ ต ำแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือ
หุน้ 

ในบริษทั  
(%) 

ควำมสัมพนัธ ์
ทำงครอบครัว

ระหวำ่งกรรมกำร 
และผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่งใน
กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำ 
ใหเ้กิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 

ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2547 

เม่ือวนัท่ี 19 เมษำยน 2547 
 

• กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 17 ปี 
• กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรม 
กำรปี 2563: 7/7 คร้ัง 

 

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director 

Certification Program (DCP) 
รุ่น 55/2548 
สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) 
รุ่น 31/2548 
สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director 

Certification Program Update 
(DCPU) รุ่น 2/2557 
สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Advanced Audit 

Committee Program (AACP) 
รุ่น 25/2560 

 2555 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี ครีเอติวิต้ี แอนโทโลจี จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ ์จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตปัมพ์ท ำควำมร้อน 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั โอดิน พำวเวอร์ จ ำกดั 
ธุรกิจพลงังำน 

2554 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั อินฟินิต้ี พำร์ท จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองท ำควำม
เยน็ 

2554 - ปัจจุบนั - กรรมกำร บริษทั เอส เอส เอม็ ออโตเ้มชัน่ จ ำกดั 
ธุรกิจป๊ัม ขึน้รูป ชิ้นส่วนโลหะ 

2553 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั อลัทิเมท พำร์ท จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองท ำควำม
เยน็ 

2559 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ยะลำฟ้ำสะอำด จ ำกดั 
ธุรกิจพลงังำน 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั โอดิน เมียนมำร์ จ ำกดั 
ธุรกิจพลงังำน 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั เมอิโซะ เอสเอน็ซี พริซิชัน่ จ ำกดั 
ธุรกิจแม่พิมพ์ 



ริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน  

 
ล ำดบั 

ช่ือ – สกุล/ ต ำแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือ
หุน้ 

ในบริษทั  
(%) 

ควำมสัมพนัธ ์
ทำงครอบครัว

ระหวำ่งกรรมกำร 
และผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่งใน
กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำ 
ใหเ้กิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Capital Market 

Academy Leader Program 
(CMA) รุ่น 10 
สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน 
- หลกัสูตร The Senior 

Executive Program (SEP) รุ่น 
19 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
- หลกัสูตร Leadership 

Development Program (LDP) 
รุ่นท่ี 13  
สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
- หลกัสูตร Advanced Master of 

Management (AMM) รุ่น 1 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำร
ศำสตร์ 
 
 

2556 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก วอเตอร์ ฮีตเตอร์ 
เอเชีย จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองท ำน ำ้ร้อน 

 
 

 

 
 
 

 

2542 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั ซีอุส เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั 
ธุรกิจประกอบกิจกำรผลิตและกำรส่งไฟฟ้ำ 

2561 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บมจ. ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั สยำมเอน็ไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี ่จ  ำกดั 
ธุรกิจจัดกำรน ำ้เสีย บริกำรสำธำรณูปโภค 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั อีคอท เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ำกดั 
ธุรกิจจัดฝึกและให้ค ำแนะน ำในกำรอบรม 

2546 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั เอสเอน็ซี โฮลด้ิง จ ำกดั 
ธุรกิจโฮลดิง้ 

2558 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั เฮอร์คิวลิส ออยล ์จ ำกดั 
ธุรกิจซ้ือขำยน ำ้มันเชือ้เพลิง 
 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร บริษทั ไฮเจีย แอนด ์ลำโซ่ โคออพเปอเรชัน่ จ ำกดั 
ธุรกิจประกอบกิจกำรคำ้เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล เคร่ือง
ทุ่นแรง 



ริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน  

 
ล ำดบั 

ช่ือ – สกุล/ ต ำแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือ
หุน้ 

ในบริษทั  
(%) 

ควำมสัมพนัธ ์
ทำงครอบครัว

ระหวำ่งกรรมกำร 
และผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่งใน
กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำ 
ใหเ้กิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

3.  
 
 
 
 
 
 

 
นำย ศิโรตม ์สวสัด์ิพำณิชย ์

กรรมกำรอิสระ 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2563 
เม่ือวนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2563 

 
• กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 1 ปี 
• กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรม 
กำรปี 2563: 4/4 คร้ัง 

 

72 - Master of Business 
Administration 
University of Missouri-
Columbia, USA 
- ปริญญำตรี พศ.บ.(เกียรตินิยม) 
สำขำกำรเงิน จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั  
- ประกำศนียบตัรดำ้นกำรคลงั 
สถำบนัไอเอม็เอฟ กรุง
วอชิงตนั สหรัฐอเมริกำ 
- ประกำศนียบตัรดำ้นบริหำรศศิ
นทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director 

Certification Program (DCP) 
รุ่น 23/2545 IOD 

 
 
 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำรอิสระ 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิน้ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ และชิน้ส่วนยำน
ยนต์ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำรและ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
-  

บมจ. ฝำจีบ 
ธุรกิจผู้ผลิตและจ ำหน่ำยฝำบรรจุภัณฑ์ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำรและ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บมจ. โรงพยำบำลวิภำวดี 
ธุรกิจโรงพยำบำล 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร
ผูท้รงคุณวฒิุ สภำ
มหำวิทยำลยัและ
ประธำนกรรมกำร
ส่งเสริมกิจกำร
มหำวิทยำลยั 

มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ 
มหำวิทยำลยัของรัฐ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมกำรตรวจสอบ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ 
มหำวิทยำลยัของรัฐ 

 2556 - 2562 - ประธำนกรรมกำร 
- ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่ำประกนัชีวิต  
ธุรกิจประกัน 



ริษทั เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ำกดั มหาชน  

 
ล ำดบั 

ช่ือ – สกุล/ ต ำแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวฒิุกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือ
หุน้ 

ในบริษทั  
(%) 

ควำมสัมพนัธ ์
ทำงครอบครัว

ระหวำ่งกรรมกำร 
และผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่งใน
กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำ 
ใหเ้กิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ 

ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

2556 - 2562 - กรรมกำร 
- ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บริษทั วิทยค์อร์ป โปรดกัส์ จ ำกดั 
ธุรกิจจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ 

2553 - ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษำ บริษทั ฮีดำกำโยโก เอนเตอร์ไพรส์ จ ำกดั 
ธุรกิจซ้ือขำยเศษโลหะ 

2550 - ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษำ บริษทั บำงนำพฒันกิจ จ ำกดั 
ธุรกิจให้เช่ำและพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ 

2546 - ปัจจุบนั - กรรมกำร มูลนิธิสถำบนัวิจยันโยบำยเศรษฐกิจกำรคลงั 
หน่วยงำนของรัฐ 

2545 - ปัจจุบนั - กรรมกำรและผูช่้วย
เหรัญญิก 

มูลนิธิ จุมภฏ-พนัธ์ุทิพย ์

2537 - ปัจจุบนั - กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

มูลนิธิศำสตรำจำรย ์ดร. ก่อ สวสัด์ิพำณิชย ์เพื่อ
ส่งเสริมกำรอ่ำน 

 


