
สิ่งทสี่งมาด้วย 3 

ประวัติกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลอืกตั้ง 

เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และประวัติกรรมการใหม่ 

 

ดร.วิชัย เลาหม์าศวนิช 

อายุ 68 ปี   

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ   

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการบรหิารความเส่ียง  

 กรรมการสรรหา กาํหนดคา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 25 มกราคม 2561  

ทีอ่ยู่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 

ประวัติการศึกษา ปรญิญาเอก รฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส ์ 

 ปรญิญาโท 

ปรญิญาตรี     

การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประสบการณท์าํงาน 2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บรษิัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชั่น เอเชยี จาํกดั (มหาชน) 

 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระ

เกียรต ิ

 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  บมจ.อตุสาหกรรมผา้เคลือบ

พลาสติกไทย 

 2558 – 2564 กรรมการบรหิาร เออีซี มารเ์กต็ติง้รีพรีเซน้เทเทีฟ แอนด ์เน็ตเวิรค์กิง้ 

จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน    

- บริษัทจดทะเบียนอืน่ บมจ.อตุสาหกรรมผา้เคลือบพลาสติกไทย  

- บริษัท ห้างหุน้สว่น องคก์ร

อื่น 

1. โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรต ิ  

สัดส่วนการถือหุน้  

(รวมผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง) 

จาํนวน 0 หุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 0 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทัง้หมด 

 

การเข้าร่วมฝึกอบรม • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 

153/2018 

 

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 คณะกรรมการบรษิทั 8/8 ครัง้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 2/2 ครัง้ 

 คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2/2 ครัง้ 
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ประวัติกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลอืกตั้ง 
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นายสมคดิ หวังเชดิชวูงศ ์ 

อายุ 63 ปี   

ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ   

 ประธานกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

กรรมการตรวจสอบ 

 

 กรรมการบรหิารความเส่ียง  

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2558  

ทีอ่ยู่ 

 

1/38 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

ประวัติการศึกษา เนติบณัฑิตไทย       เนติบณัฑิตยสภาแห่งประเทศไทย 

 ปรญิญาตรี   นิติศาสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณท์าํงาน 2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

บรษิัท แพลนเน็ต คอมมวินิเคชั่น เอเชยี จาํกดั (มหาชน) 

 2564 – ปัจจบุนั บรษิัท ซีที แลนด ์จาํกดั 

 2550 – 2564 ประธานกรรมการ บรษิัท ไอทีวี จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน  

- บริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่ม ี  

บริษัท ห้างหุน้สว่น องคก์รอื่น บรษิัท ซีที แลนด ์จาํกดั  

สัดส่วนการถือหุน้  

(รวมผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง) 

จาํนวน 0 หุน้ 

• คิดเป็นรอ้ยละ 0 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทัง้หมด 

 

การเข้าร่วมฝึกอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 2006 

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 คณะกรรมการบรษิทั 8/8 ครัง้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 2/2 ครัง้ 

 คณะกรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2/2 ครัง้ 
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นายพนม รัตนะรัต 

อายุ 46 ปี   

ตาํแหน่ง กรรมการ  

 กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัท  

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 27 กรกฎาคม 2564  

ทีอ่ยู่ 

 
157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 

ประวัติการศึกษา ปรญิญาโท   บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 ปรญิญาตรี   บรหิารธุรกิจบณัฑติ (สาขาการเงนิการธนาคาร) มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

ประสบการณท์าํงาน 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จาํกดั (มหาชน) 

 2564 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอร์

ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

 2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท วนัทวูนั คอนแทคส ์จาํกดั (มหาชน) 

 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ที.เอ็ม.ซี. อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 2564 - 2564 กรรมการบรษิทั บรษิัท ไซแมท เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

 2562 - 2563 กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร บรษิัท ยบิูส เอเชยี จาํกดั 

(มหาชน) 

 2557 - 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายตราสารหนี ้บรษิัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) 

จาํกดั (มหาชน) 

 2545 - 2557 เจา้หนา้ท่ีสินเชื่อ ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน   

- บริษัทจดทะเบียนอืน่ 1. บรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน)  

2. บรษิัท วนัทวูนั คอนแทคส ์จาํกดั (มหาชน) 

3. บรษิัท ที.เอ็ม.ซี. อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

 

- บริษัท ห้างหุน้สว่น องคก์รอื่น ไม่ม ี  

สัดส่วนการถือหุน้  

(รวมผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง) 

จาํนวน 283,500  หุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 0.076 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทัง้หมด 

 

การเข้าร่วมฝึกอบรม • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 151/2018 

• หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 40/2021 

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 คณะกรรมการบรษิทั 2/2 ครัง้ 
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นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรธนพร  

อายุ 61 ปี   

ประวัติการศึกษา ปรญิญาโท  โครงการรฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิตภาคพิเศษ  

สาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  ปรญิญาตรี     ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขารฐัศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประสบการณท์าํงาน 2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โกลบอล คอนซมูเมอร ์จาํกดั (มหาชน) 

  2564 – ปัจจบุนั กรรมการ / คณะอนกุรรมการปรบัเปล่ียนรูปแบบการดาํเนินการและพฒันา

ธุรกิจ บรษิัท หอ้งปฏิบตัิการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ สถาบนัพฒันากาํลงัพลดิจิทลั  
 

ปัจจบุนั  อนกุรรมาธิการการพาณิชย ์ คณะกรรมาธิการการพาณิชยแ์ละการ

อตุสาหกรรม วฒุิสภา 
 

ปัจจบุนั  กรรมการ สมาคมมิตรภาพไทย-กมัพชูา 
 

ปัจจบุนั  ท่ีปรกึษา Harikul Group Co.,Ltd 
 

ปัจจบุนั  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสรมิคณุภาพชวีิต หอการคา้ไทย 
 

ปัจจบุนั  กรรมการและศรทัธาสมัพนัธ ์มลูนิธิพระรตันตรยัในพระราชปูถมัภส์มเด็จพระ

บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 
 

ปัจจบุนั  กรรมการและเหรญัญิก มลูนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดย

พระราชานญุาต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกฎุราชกมุาร 
 

2562 ผูท้รงคณุวฒุดิา้นการตลาดและพฒันาผูป้ระกอบการ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
 

2561 อนกุรรมการ คณะอนกุรรมการพฒันาตลาดคลองผดงุกรุงเกษมและติดตาม

ประเมินผล 
 

2561 อนกุรรมาธิการ คณะอนกุรรมการขบัเคล่ือนการส่ือสารภายในและเสรมิสรา้ง

ภาพลกัษณ ์สภาปฏิรูปแห่งชาต ิ
 

2559 ท่ีปรกึษา คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการ ธพว. ธนาคารพฒันา

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 

 2559 กรรมการ คณะกรรมการรว่มทนุ ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

 2559 คณะปฏิรูปบงัคบัใชก้ฎหมายทางดา้นเศรษฐกจิ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูป

การใชก้ฎหมาย และกระบวนการยตุิธรม 

 2559 กรรมการสงเคราะห ์คณะกรรมการสงเคราะหเ์ด็กและเยาวชนจงัหวดั

ปทมุธานี  

กรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน กระทรวงยตุิธรรม 

การเข้าร่วมฝึกอบรม • หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม” (นมธ.) รุน่ 15 

• หลกัสตูรผูน้าํระดบัสงูตามแนวพระราชดาํร ิรุน่ท่ี 2 (สนพ. 2) 
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• หลกัสตูรเสาหลกัเพ่ือแผ่นดิน สาํนกังานใตร้ม่พระบารม ี

• โครงการอบรมการลงทนุ CSI รุน่ท่ี 2 วิทยาลยันวตักรมสงัคม มหาวทิยาลยัรงัสิต 

• หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมั่นคงชัน้สงู รุน่ท่ี 4 สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

ในพระบรมราชปูภมัภ ์

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์ 2556 จตรุถาภรณม์งกฏุไทย 

 


