
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซ่ึงได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว 

ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
ในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำม
ขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

1 

นาย ชัยศักด์ิ อังค์สุวรรณ 
- กรรมกำรอิสระ 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น คร้ังท่ี 25/2562 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 
2562 
- ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2565 เม่ือ
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 

72 - รัฐประศำสนศำสตร์มหำบณัฑิต 
สำขำกำรจดักำรภำครัฐและเอกชน 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
- นิติศำสตร์บณัฑิต   
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 
ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 51/2549 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 129/2553 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงรุ่นท่ี 10  
สถำบนัวิทยำกำรตลำดทุน 
- หลกัสูตรวิทยำกำรจดักำรส ำหรับนกั
บริหำรระดบัสูง รุ่นท่ี 1 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมกำรอิสระ 
- ประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ชิ้นส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ์ 

2559 - ปัจจุบนั - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

บมจ. ริช สปอร์ต จ ำกดั  
ธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสินค้า
ประเภทแฟช่ัน 

2556 - 2563 - รองประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำร 

บมจ. วนัทูวนั คอนแทคส์ 
การบริการอินเทอร์เนต็แบบใช้
สายและไร้สาย 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 

ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
ในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำม
ขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

- กรรมกำรตรวจสอบ  
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2565 เม่ือ
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 
- กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 3 ปี 
- กำรเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรปี 
2564: 10/10 คร้ัง 

สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
- หลกัสูตรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร
ภำครัฐร่วมเอกชน วปรอ. 4414 
- หลกัสูตรกำรก ำกบัดูแลกิจกำรส ำหรับ
กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูงของ
รัฐวิสำหกิจและองคก์ำรมหำชนรุ่นท่ี 2    
- สถำบนัพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำร
ระดบัสูงภำครัฐ (Public Director 
Institute- PDI) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอื่นๆ - ไม่มี- 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 

นาย วิศาล วุฒิศักด์ิศิลป์ 
- กรรมกำรอิสระ 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 25/2562 เม่ือวันท่ี 27  
มีนาคม 2562 
- กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

71 - รัฐประศำสนศำสตรมหำบณัฑิต 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
- นิติศำสตร์บณัฑิต 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 125/2552 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Financial Statements for 

Directors (FSD) รุ่น 6/2552 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Role of the Compensation 

Committee (RCC) รุ่น 12/2555 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 
2555 – ปัจจุบนั 

 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ชิ้นส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ์ 

2555  - 2556 - กรรมกำรอิสระ บริษทั ไทยออยล ์จ ำกดั(มหำชน) 
กิจการกลั่นและจ าหน่ายน า้มัน
ปิโตรเลียม 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอื่นๆ 
2554 - 2560 - ท่ีปรึกษำ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 

กิจกำรกระจำยเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
หน่วยงานของรัฐ 



ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
ในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำม
ขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2565  เม่ือ
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 
- กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  3 ปี 
- กำรเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรปี 
2564: 10/10 คร้ัง 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร
ภำครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 15 
- หลกัสูตรกำรเมืองกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยส ำหรับนกั
บริหำรระดบัสูงรุ่นท่ี 8 
สถำบนัพระปกเกลำ้ 
- หลกัสูตรกำรพฒันำบุคลำกรให้เป็นนกั
บริหำรมืออำชีพ 
สถำบนัวิจยันโยบำยเศรษฐกิจกำรคลงั 
ร่วมกบั The Kellogg School of 
Management และ The Maxwell School 
of Citizenship and Public Affairs 
- หลกัสูตรผูบ้ริหำรกระบวนกำรยติุธรรม
ระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 12 
สถำบนัพฒันำขำ้รำชกำรฝ่ำยตุลำกำร
ศำลยติุธรรม 

   

3  

 
นายเล็ก สิขรวิทย 

65 - Bachelor Business Administration 
Hosei University, Tokyo 
- MBA Business Administration 
Tarleton State University, Texas 
- Research Business Administration  
Fellowship Kobei University, Kobe 
 
ผ่านการอบรม 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 
2564 - ปัจจุบนั - กรรมกำร บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   

ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส ำหรับยำนพำหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ กำร
ด ำเนินงำนอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษำ Country Group Securities PCL. 
ธุรกิจจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 



เอกสารแนบ 2 

ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
ในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำม
ขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

- กรรมกำร 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 10/2564 เม่ือ
วันท่ี 20 ธันวาคม 2564 
- กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  0 ปี 
- กำรเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรปี 
2564: 0 คร้ัง 

- หลกัสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 42/2547 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Audit Committee Program 

(ACP) รุ่นท่ี 17/2550 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทั
ไทย (IOD) 

ปัจจุบนั - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

Siam Steel International PCL. 
ธุรกิจผลิตและน าเข้าเฟอร์นิเจอร์ 
ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ รับจ้างท า
เฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอื่นๆ 
2542 - 2563 - กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร Asia Pus Advisory Co., Ltd. 

ธุรกิจบริการรับเป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินตามกฏหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

4 

นาย สมชาย งามกิจเจริญลาภ 
- กรรมกำร 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2563 เม่ือ
วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 
- รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2564   
เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2564 
- ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

55 - Master of Engineering 
Shizuoka University, Japan 
- วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 89/2554 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD) 

 

 0.01% ไม่มี ไม่มี กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส ำหรับยำนพำหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ กำร
ด ำเนินงำนอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอื่นๆ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั อินฟินิต้ี พำร์ท จ ำกดั 
ธุรกิจป๊ัม ขึน้รูป ชิ้นส่วนโลหะ 

2555 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั เอสเอน็ซี ครีเอติวิต้ี แอน
โทโลจี จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซำน อี
โวลูชัน่ จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์
ส าหรับเคร่ืองท าความเยน็ 



 

หมำยเหตุ: กำรแต่งตั้งกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน มีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรพิจำรณำคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมตำมนโยบำยของบริษทัและเป็นผูเ้สนอช่ือผูท่ี้มี

คุณสมบติัเหมำะสม เพื่อให้ไดก้รรมกำรมืออำชีพและมีควำมหลำกหลำยโดยพิจำรณำจำกโครงสร้ำง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร โดยโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทั จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 2 ของ

กรรมกำรทั้งคณะ และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกรรมกำร จำกนั้นจะน ำเสนอรำยช่ือกรรมกำรดงักล่ำวต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมกำรตำมหลกัเกณฑต่์อไป ทั้งน้ีคณะกรรมกำรสรรหำได้

พิจำรณำลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ และแผนในอนำคตจึงไดก้ ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรโดยใชเ้คร่ืองมือ Skill matrix นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรสรรหำไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอช่ือกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม

ดว้ย 

ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ/ ต ำแหน่ง 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อำย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
กำรถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ควำมสัมพนัธ์ 
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผูบ้ริหำร 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
ในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำม
ขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง 
ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2565   
เม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 
- กรรมกำรส่งเสริมธรรมำภิบำล สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม 

ได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2565  เม่ือ
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 
- กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  2 ปี 
- กำรเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรปี 
2564: 10/10 คร้ัง 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมกำร 
 

บริษทั เอส เอน็ ซี แอตแลนติก 
ฮีต ปัมพ ์จ ำกดั 
ธุรกิจผลิตปัมพ์ท าความร้อน 

2556 – ปัจจุบนั 
 
 

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

2564 – ปัจจุบนั - กรรมกำร บริษทั โอดิน พำวเวอร์ จ ำกดั 
ธุรกิจพลังงาน 


