
รายละเอยีดกรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะ 
 
 

1. ช่ือ   นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ 
 อาย ุ   72  ปี 
 ต าแหน่ง   ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ  
 ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้   บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)  
    เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ 
     จ.สมุทรปราการ 10560   
 การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ   -ไม่มี- 
 ท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน  
 
 
2. ช่ือ   นายชัยศักดิ์ องัค์สุวรรณ 
 อาย ุ   71  ปี 
 ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
    ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้   บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)  

   เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ  
   จ.สมุทรปราการ 10560 

 การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ   -ไม่มี- 
 ท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน  
           
 
3. ช่ือ   นายวศิาล วุฒิศักดิ์ศิลป์ 
 อาย ุ   70  ปี 

ต าแหน่ง   กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา 
    และก าหนดค่าตอบแทน    
 ท่ีอยูท่ี่ติดต่อได ้   บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)  

   เลขท่ี 333/3 หมู่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ  
   จ.สมุทรปราการ 10560 

 การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ   -ไม่มี- 
 ท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน  
          
 
 
 

เอกสารแนบล าดับที่ 5 

 



ประวตัิกรรมการอิสระ 

1. นายสาธิต  ชาญเชาวน์กลุ  (อาย ุ72 ปี)    ประสบการณ์การท างาน 

ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ   2552  -  ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริษทั 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 30 เมษายน 2552      บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน)  
คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิอบรม    2552  -  ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

• Master of Science, Textile Technology,    2552  -  ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบ 

University of Leeds, U.K     บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการโรงงาน)  2556  -  ปัจจุบนั   กรรมการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่ จ  ากดั (มหาชน) 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์ 2534 -  ปัจจุบนั  กรรมการ 

(TEPCOT) รุ่นท่ี 1      บริษทั เอสพีซี โฮมไอเดีย จ ากดั  

• หลกัสูตร Board Nomination and Compensation   2547  -  ก.ค. 2563 กรรมการตรวจสอบ 

Program รุ่นท่ี 7/2019      บริษทั เอเซียพลสั กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) 

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)    2558  -  ก.ค. 2563 กรรมการอิสระ  

รุ่นท่ี 83       บริษทั หลกัทรัพยเ์อเซียพลสั จ ากดั  

• หลกัสูตรวิทยาการตลาดทุนรุ่นท่ี 5   2556 -  พ.ค. 2562 กรรมการ 

• International Advanced Management Program, MIT,    บริษทั วิทยค์อร์ป โปรดกัส์ จ ากดั 

USA       

• หลกัสูตรการป้องกนัประเทศภาครัฐร่วม  เอกชน     

วปรอ.4414         

• ทุน Hubert Humphrey Fellowship   ดา้น Planning &  

Resource Management, MIT. USA. 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 39/2548 

• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่นท่ี 7/2558 

• Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 

รุ่นท่ี 7/2562 

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น  : ไม่มีการถือหุ้น 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  ไม่มี 



2. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ  (อายุ 71 ปี)   ประสบการณ์การท างาน  

กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ   2557  - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   ประธานคณะกรรมการสรรหา 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 3 เมษายน 2557     และก าหนดค่าตอบแทน   

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม     บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

• นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  2559 -  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

• รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการจดัการ   บริษทัริชสปอร์ต จ ากดั (มหาชน) 

ภาครัฐและเอกชน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  2556  - พ.ย.2563 รองประธานกรรมการ 

• วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.4414)    บริษทั วนัทูวนั คอนแทคส์ จ ากดั (มหาชน) 

• หลกัสูตร  การก ากบัดูแลกิจการส าหรับกรรมการและ  2552  - 2554  รองประธานกรรมการ  

ผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน”  บริษทัขนส่ง จ ากดั 

รุ่นท่ี 2  สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  2552  - 2554 กรรมการ  

ภาครัฐ (Public Director Institute- PDI)    บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)       2548  - 2554 ประธานกรรมการ  

รุ่นท่ี 51/2006       บริษทัวิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 

• หลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี  2548  -  2551 กรรมการ  

129/2010       บริษทัท่าอากาศไทย จ ากดั (มหาชน) 

• หลกัสูตร  ผูบ้ริหารระดบัสูง  รุ่นท่ี  10  สถาบนั  2547  - 2553 กรรมการ  

วิทยาการตลาดทุน      บริษทัอุตสาหกรรมการบิน จ ากดั 

• วิทยาการจดัการส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 1  2547  - 2550 กรรมการ  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์    การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.) 

         

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) :ไม่มีการถือหุ้น 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

: ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 



3. นายวศิาล วุฒิศักดิ์ศิลป์  (อายุ 70ปี)    จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%)  :ไม่มีการถือหุ้น 

กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

วนัท่ีไดรั้บต าแหน่ง 27 กรกฎาคม 2555    : ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวติัอบรม     

• ปริญญาโท การจดัการภาครัฐ และเอกชน สถาบนั  ประสบการณ์การท างาน  

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)   2555  -  ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

• หลกัสูตร Director Certification Program    บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ ากดั (มหาชน) 

(DCP125/2009)     2554 -  2560 ท่ีปรึกษา ส านกังานคณะกรรมการ 

• หลกัสูตร Financial Statements for Directors   กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการ 

(FSD6/2009)       โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

• หลกัสูตร Role of the Compensation Committee   2555 -  2556 กรรมการอิสระ 

(RCC 12/2012)      บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั(มหาชน) 

• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  2553 -  2554 กรรมการ บมจ. ทีโอที 

(ปรอ.) รุ่นท่ี 15     2552 -  2554 ท่ีปรึกษาดา้นพฒันาระบบควบคุมทาง 

• หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ        ศุลกากรกรมศุลกากร   

ประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสูงรุ่นท่ี 8  

สถาบนัพระปกเกลา้ 

• หลกัสูตรการพฒันาบุคลากรให้เป็นนกับริหารมือ 

อาชีพโดยสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั  

ร่วมกบั The Kellogg School of Management และ  

The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง  

(บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 12 

 

 

 


