
เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซ่ึงได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

1. 

พล.ต.ท. นพ.นพศกัด์ิ ภูวฒันเศรษฐ 
- กรรมการอิสระ 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือ
หุ้น คร้ังท่ี 26/2563 เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 
2563 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 
- การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการปี  

2565: 9/9 คร้ัง 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เมื่อ 
17 กุมภาพนัธ์ 2566 
 
 

63 - แพทยศาสตร์บณัฑิต   
มหาวิทยาลยัมหิดล 
- วิทยาศาสตร์บณัฑิต    
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 180/2564 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาล
ทางการแพทยส์ าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
รุ่น 7/2561 สถาบนัพระปกเกลา้และ
แพทยสภา 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารงานต ารวจชั้นสูง  
รุ่น 27/2550  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 

2531 - 2562 - นายแพทย ์ โรงพยาบาลต ารวจ 
โรงพยาบาลของรัฐ 
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ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

2.  
 
 
 
 
 
 
 

นาย ศิโรตม ์สวสัด์ิพาณิชย ์
- กรรมการอิสระ  
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือ  
หุ้น คร้ังท่ี 27/2564 เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม  
2564 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 
- การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการปี 

2565: 9/9 คร้ัง 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เมื่อ 
วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

74 - Master of Business Administration 
University of Missouri-Columbia, 
USA 
- ปริญญาตรี พศ.บ.(เกียรตินิยม) สาขา
การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
- ประกาศนียบตัรดา้นการคลงั สถาบนั
ไอเอม็เอฟ กรุงวอชิงตนั สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรดา้นบริหารศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 23/2545 
 
 

 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

บมจ. ฝาจีบ 
ธุรกิจผูผ้ลิตและจ าหน่ายฝาบรรจุ
ภณัฑ์ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ  
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี 
ธุรกิจโรงพยาบาล 

2556 - 2562 - ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่าประกนัชีวิต  
ธุรกิจประกนั 
 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 
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ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
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ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

2563 - ปัจจุบนั - กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิ สภา
มหาวิทยาลยั 
- ประธานกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั 
- ประธานกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
มหาวิทยาลยัของรัฐ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ลา้นนา  
มหาวิทยาลยัของรัฐ 

2553 - ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษา บริษทั ฮีดากาโยโก เอนเตอร์ไพรส์ 
จ ากดั 
ธุรกิจซ้ือขายเศษโลหะ 

2550 - ปัจจุบนั - ท่ีปรึกษา บริษทั บางนาพฒันกิจ จ ากดั 
ธุรกิจให้เช่าและพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์

2546 - ปัจจุบนั - กรรมการ มูลนิธิสถาบนัวิจยันโยบาย
เศรษฐกิจการคลงั 
หน่วยงานของรัฐ 

2545 - ปัจจุบนั - กรรมการและผูช่้วย
เหรัญญิก 

มูลนิธิ จุมภฏ-พนัธ์ุทิพย ์

2537 - ปัจจุบนั - กรรมการและ
ผูจ้ดัการ 

มูลนิธิศาสตราจารย ์ดร. ก่อ สวสัด์ิ
พาณิชย ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน 
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ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
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ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

2556 - 2562 - กรรมการ 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั วิทยค์อร์ป โปรดกัส์ จ ากดั 
ธุรกิจจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ 

3.  
 
 
 
 
 
 
 

นาง ชนิสา ชุติภทัร์ 
- กรรมการอิสระ 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือ
หุ้น คร้ังท่ี 26/2563 เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 
2563 

-  การด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 
-  การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการปี  

 2565: 9/9 คร้ัง 
- กรรมการตรวจสอบ 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2566 เมื่อ 
17 กุมภาพนัธ์ 2566 

61 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 71/2549 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 1 
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
- หลกัสูตร Senior Executive Program 
รุ่น 19 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตร Strategy and Innovation for 

Business in Asia รุ่น 1 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

บริษทั แบงคอก สกาย ทาวเวอร์ 
จ ากดั 
ธุรกิจท่ีเก่ียวกบักิจกรรมอ่ืนๆท่ีช่วย
เสริมกิจกรรมการให้บริการทาง
การเงิน 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการ 
 

มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพ 

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
สถาบนัการเงินของรัฐ 
สังกดักระทรวงการคลงั 
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- หลกัสูตร The Institute of Internal 
Auditor  
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย 
- หลกัสูตรการก ากบัดูแลกิจการส าหรับ

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของ

องคก์รก ากบัดูแล (Regulator)  

รัฐวิสาหกิจ และองคก์ารมหาชน 

รุ่นท่ี 21 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตร Risk management program 

for corporate leaders 

รุ่นท่ี 21 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Advanced Audit Committee 

Program รุ่นท่ี 41 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 
 
 
 
 
 

2563 – ปัจจุบนั 
 
2562 

- อนุกรรมการ
ตรวจสอบ 
- ท่ีปรึกษา 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร 

2562 - 2564 - กรรมการ 
 

บริษทั วตท. เพื่อสังคม จ ากดั 
ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ 

2557 -  2560 
 
2561 -  2563 

- กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 
- ท่ีปรึกษา 

บริษทั สยามพิวรรธน์ จ ากดั 
การเช่าและการด าเนินการเก่ียวกบั
อสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นของ ตนเอง
หรือเช่าจากผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่เพื่อเป็นท่ี
พกัอาศยั 
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หมายเหตุ: การแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามนโยบายของบริษทัและเป็นผูเ้สนอช่ือ

ผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือให้ไดก้รรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โด ยโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่าง

นอ้ย 1 ใน 2 ของกรรมการทั้งคณะ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือขอความเห็นชอบจากรรมการ จากนั้นจะน าเสนอรายช่ือกรรมการดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ์ต่อไป ทั้งน้ี

คณะกรรมการสรรหาไดพิ้จารณาลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการโดยใชเ้คร่ืองมือ Skill matrix นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอ

ช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมดว้ย 

ล าดบั 
ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษทั 
(%) 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ริหาร 

การด ารงต าแหน่ง 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ท าให้เกิดความ 
ขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ 
ต่อบริษทั 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

ประเภทธุรกิจ 

4.  
 
 
 
 
 
 
 

นาย สมใจ เชาวพ์านิช 
 

- กรรมการอิสระ 
ไดรั้บแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมสามญัผูถ้ือ
หุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 26/2563 เมื่อวนัท่ี 27 
มีนาคม 2563 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการ  3 ปี 
- การเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการปี  

2565: 7/9 คร้ัง 
 

66 - การศึกษามหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช     
 

ผ่านการอบรม 
- หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 180/2564 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน 
2563 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ 

 
บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์   
ธุรกิจผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้
ส าหรับยานพาหนะ ช้ินส่วน
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผลิตและ
ประกอบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การ
ด าเนินงานอ่ืนๆ เช่น แม่พิมพ ์

การด ารงต าแหน่งในบริษทัทัว่ไปและอ่ืนๆ 
2562 - ปัจจุบนั - ผูอ้  านวยการและ

ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธาน
คณะกรรมการ
ผูอ้  านวยการสถาบนั
การอาชีวศึกษา 

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 
หน่วยงานของรัฐ 

2561 - 2562 - อนุกรรมการ
ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
หน่วยงานของรัฐ 


