
ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 

1. นายวนัิย   วิทวัสการเวช        

อาย ุ 71 ปี 
ต าแหนง่ในบรษัิท รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, 

กรรมการอิสระ 
วนั เดือน ปี ท่ีเขา้เป็นกรรมการ ปี  2557 
ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 7 ปี  
การถือหุน้ในบรษัิท 0.00 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

ไมม่ี 

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปรญิญาโท รฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตร ีบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมของสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการไทย (IOD) 

DCP Director Certification Program ปี 2549  
ACP Audit Committee Program ปี 2555 

ประสบการณท์ างาน 2555-ปัจจบุนั          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                              บมจ. เอกรฐัวิศวกรรม  
2555-ปัจจบุนั          ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ               
                               บมจ. สหมิตรถงัแก๊ส  
2559-2562             กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
                               บมจ. สนิมั่นคงประกนัภยั 
2562-ปัจจบุนั          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
                               บมจ. เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอื่น 

บรษัิทจดทะเบียนอื่น 3 บรษัิท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอกรฐัวิศวกรรม 
ประธานกรรมการ,กรรมการอิสระ บมจ. สหมิตรถงัแก๊ส 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร 

กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน               ไมม่ี 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั
หรอืเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท 

              ไมม่ี 

จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุในปี 2564     ประชมุคณะกรรมการบรษัิท    10/10 ครัง้ 
    ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5  ครัง้  

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

 

 

 



 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา  พิจารณาคณุสมบตัิ ความสามารถ ความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและ 
    พิจารณาคา่ตอบแทนและน าเสนอคณะกรรมการบรษัิท 
สว่นไดเ้สยีพิเศษ   ไมม่ี 

ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท พิจารณาแลว้วา่บคุคลท่ีจะเสนอช่ือเขา้รบัต าแหนง่กรรมการอิสระ สามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. นายสุเมธ     มณีวัฒนา 

อาย ุ 68 ปี 
ต าแหนง่ในบรษัิท ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน, 

กรรมการอิสระ 
วนั เดือน ปี ที่เขา้เป็นกรรมการ ปี  2558 
ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 6 ปี  
การถือหุน้ในบรษัิท 0.00 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

ไมม่ี 

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตร ีนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการไทย (IOD) 

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ของสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 12 
DCP  Director Certification Program ปี 2560  
 

ประสบการณท์ างาน 2558-ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ                          
            บมจ. ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอื่น 

บรษัิทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 3 บรษัิท 

- ประธานคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณเ์ครดิตยู
เนี่ยนวงัขนาย 

- ที่ปรกึษาประธานกรรมการ กลุม่น า้ตาลวงัขนาย 
- กรรมการ บจ.บากาสซ ์ไดเออร ์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั
หรอืเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท 

ไมม่ี 

จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุในปี 
2564 

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท  10/10  ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน 1/1  ครัง้ 

 
 
 

 

  

 



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนและ
น าเสนอคณะกรรมการบรษัิท 

สว่นไดเ้สยีพิเศษ ไมม่ี 
ความเห็นคณะกรรมการบรษัิท พิจารณาแลว้ว่าบุคคลที่จะเสนอช่ือเข้ารับต าแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้

ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. นายกุดั่น สุขุมานนท ์                                                       

อาย ุ 46 ปี 
ต าแหนง่ในบรษัิท กรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน, 

กรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร 
วนั เดือน ปี ท่ีเขา้เป็นกรรมการ ปี  2563 
ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 2 ปี  
การถือหุน้ในบรษัิท 0.03 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

ไมม่ี 

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปรญิญาโท นิติศาสตร ์Columbia University, USA. 
ปรญิญาตร ีนิติศาสตร ์จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD) 

DCP Director Certification Program ปี 2558 
 

ประสบการณท์ างาน 2563-ปัจจบุนั          กรรมการ 
                               บมจ. ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น 

2560-2563             กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
                               บรษัิทเงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จ ากดั (มหาชน)                                     
2558-ปัจจบุนั          กรรมการ 
                               บจ. กดุั่น แอนด ์พารท์เนอร ์
2558-ปัจจบุนั          กรรมการ 
                               บจ. กดุั่น แอนด ์พารท์เนอร ์พี เอส  

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอื่น 

บรษัิทจดทะเบียนอื่น - กรรมการอิสระ บมจ. โรงพยาบาลเอกชล 
กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 3 บรษัิท 

- กรรมการ บจ. กดุั่น แอนด ์พารท์เนอร ์
- กรรมการ บจ. กดุั่น แอนด ์พารท์เนอร ์พี เอส 
- กรรมการ บจ. พี่นอ้งรว่มทนุ 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั
หรอืเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท 

ไมม่ี 

จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุในปี 
2564 

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท  10/10  ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพฒันาความยั่งยืน 1/1 ครัง้ 

 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา  

 

 



พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและ
น าเสนอคณะกรรมการบรษัิท 

สว่นไดเ้สยีพิเศษ ไมม่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. นายฉัตรชัย  แก้วบุตตา                                   

อาย ุ 70 ปี 
ต าแหนง่ในบรษัิท ประธานกรรมการบรหิาร,ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร, 

กรรมการ (มีอ  านาจลงนาม) 
วนั เดือน ปี ท่ีเขา้เป็นกรรมการ ปี  2555 
ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 9 ปี  
การถือหุน้ในบรษัิท 9.63 (รวมคูส่มรส) 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

เป็นบิดาของนางสาวดวงใจ  แกว้บตุตา 
 

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
การอบรมของสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการไทย (IOD) 

DAP Director Accreditation Program ปี 2556  
 

ประสบการณท์ างาน 2555-ปัจจบุนั  กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสนิเช่ือ ประธาน 
                           เจา้หนา้ที่บรหิาร  
  บมจ. ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอื่น 

บรษัิทจดทะเบียนอื่น - ไมม่ี  
กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 11 บรษัิท 

- กรรมการ บจ. ศรสีมาน กรุงเทพ 
- กรรมการ บจ. ไอ.ดี. 2007 
- กรรมการ บจ. เคบีบี เซอรว์ิส 
- กรรมการ บจ. บิก๊มินห ์2014 
- กรรมการ บจ. บิก๊มินห ์2015 
- กรรมการ บจ. เอสดบับลวิพี เซอรว์ิสเซส 
- กรรมการ บจ. ศรสีวสัดิ ์พาวเวอร ์2014 
- กรรมการ บจ. พี เลน็ดิง้ 
- กรรมการ บจ. ศรสีวสัดิ ์พิโก ้ปัตตานี 
- กรรมการ บจ. ศรสีวสัดิ ์พิโก ้ยะลา 
- กรรมการ บจ. พิโก ้นราธิวาส 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั
หรอืเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท 

ไมม่ี 

จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุในปี 
2564 

  ประชมุคณะกรรมการบรษัิท  9/10  ครัง้ 
 

 



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา  พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนและ
น าเสนอคณะกรรมการบรษัิท 

สว่นไดเ้สยีพิเศษ ไมม่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. นายวิชิต   พยุหนาวีชัย                                                        

อาย ุ 55 ปี 
ต าแหนง่ในบรษัิท กรรมการ (มีอ  านาจลงนามผกูพนั) 
วนั เดือน ปี ท่ีเขา้เป็นกรรมการ มิถนุายน  2564 
ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ 6 เดือน  
การถือหุน้ในบรษัิท 0.00 
ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

ไมม่ี 

คณุวฒุกิารศกึษาสงูสดุ ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA), USA. 
ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การผา่นหลกัสตูรอบรมของ
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD) 

DAP Director Accreditation Program ปี 2563 
 

ประสบการณท์ างาน 2564-ปัจจบุนั          กรรมการ 
                               บมจ. ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น 

2562-ปัจจบุนั           ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
                                บรษัิท ศรีสวสัดิ ์แคปปิตอล จ ากดั                                    
2557-2562              ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
                               บรษัิท ซมัมิท แคปปิตอล จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอื่น 

บรษัิทจดทะเบียนอื่น - ไมม่ี 
กิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 2 บรษัิท 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บจ. ศรสีวสัดิ ์แคปปิตอล 
- ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บจ. เอส ลสิซิ่ง  

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั
หรอืเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท 

ไมม่ี 

จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุในปี 2564    ประชมุคณะกรรมการบรษัิท  5/5  ครัง้    
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา  

 
พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนและ
น าเสนอคณะกรรมการบรษัิท 

สว่นไดเ้สยีพิเศษ ไมม่ี 
 

 


