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1. นายสมคดิ หวังเชดิชวูงศ ์

อายุ 63 ปี   

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ   

 ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
กรรมการตรวจสอบ 

 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2558  

ที่อยู ่
 

1/38 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทร ี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

  

ประวัติการศึกษา เนติบณัฑิตไทย       เนติบณัฑิตยสภาแหง่ประเทศไทย  

 ปรญิญาตร ี  นิติศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

ประสบการณท์ างาน 2558 – ปัจจบุนั 
 
 
2563 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ 
บรษัิท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชั่น เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท ซี.ที.แลนด ์จ ากดั 
บรษัิท สขุมุวิท เทรดดิง้ จ ากดั 

 

 2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท ไอทีวี จ ากดั (มหาชน) 
    
การด ารงต าแหน่งกรรมการใน   

- บริษัทจดทะเบียนอืน่ 1. บรษัิท ไอทีวี จ ากดั (มหาชน)   

- บริษัท ห้างหุน้สว่น องคก์รอื่น 1. บรษัิท ซี.ที. แลนด ์จ ากดั 
2. บรษัิท สขุมุวิท เทรดดิง้ จ ากดั 

 

- กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ 
สัดส่วนการถอืหุน้  
(รวมผู้ที่เกี่ยวขอ้ง) 

ไมม่ี 

 
จ านวน 0 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหนา่ยทัง้หมด 

 

การเข้าร่วมฝึกอบรม  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2006  

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 คณะกรรมการบรษัิท 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 3/3  ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2/2  ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่

เสนอในการประชุมผู้ถอืหุ้นคร้ังนี้  

ไมม่ี  
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2. ดร.วิชัย เลาหม์าศวนิช 

อายุ 67 ปี   

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ   
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
 กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 25 มกราคม 2561   

ที่อยู ่
 

157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แรง้ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 

 

ประวัติการศึกษา ปรญิญาเอก รฐัประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลยัมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส ์ 
 ปรญิญาโท 

ปรญิญาตร ี    
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประสบการณท์ างาน 2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
และ กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
บรษัิท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชั่น เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกียรติ 
 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  บมจ.อตุสาหกรรมผา้เคลอืบพลาสติกไทย 
 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร เออีซี มารเ์ก็ตติง้รพีรเีซน้เทเทีฟ แอนด ์เนต็เวิรค์กิง้ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการใน    
- บริษัทจดทะเบียนอืน่ 1. บรษัิท อตุสาหกรรมผา้เคลอืบพลาสติกไทย จ ากดั (มหาชน)  
- บริษัท ห้างหุ้นส่วน องคก์รอืน่  
 
- กิจการอืน่ที่อาจท าใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนต์่อบรษัิทฯ 

1. โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกียรติ 
2. บรษัิท เออีซี มารเ์ก็ตติง้รพีรเีซน้เทเทีฟ แอนด ์เน็ตเวิรค์กิง้ จ ากดั 
ไมม่ี 

 

 

สัดส่วนการถอืหุน้  
(รวมผู้ที่เกี่ยวขอ้ง) 

จ านวน 0 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 0 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหนา่ยทัง้หมด 

 

การเข้าร่วมฝึกอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 153/2018  

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 คณะกรรมการบรษัิท 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 3/3  ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2/2  ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่
เสนอในการประชุมผู้ถอืหุ้นคร้ังนี้  

ไมม่ี 

 

-ภาพถา่ย- 
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