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เอกสารแนบ 2
ข้อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

บริษทั ย่อย
2. บจ. ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1982
3. บจ. เงินสดทันใจ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. บจ. ศรีสมาน กรุงเทพ
5. บจ. ไอ.ดี. 2007
6. บจ. ดี.ที.เจ.เซอร์วสิ
7. บจ. ไอ.ดี. เซอร์วสิ 2007
8. บจ. อนุชาลี
9. บจ. ดี เจ ดี 2007
10. บจ. มีบา้ น มีรถ เงินสดทันใจ จากัด
11. บจ. โรจนะ เฮ้าส์ซงิ่
12. บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล
13. บจ. ศรีสวัสดิพาวเวอร์
์
14. บจ. ศรีสวัสดิ ์ กรุ๊ป
15. บจ. แอ็ดส์ ก็อตซิลล่าซ์
16. บจ. เค บี บี เซอร์วสิ

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา

นางสาวธิดา แก้วบุตตา

นายอวยชัย สมกลิน่

นายสมยศ เงินดารง

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

พล.ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล

นายวีระชัย งามดีวไิ ลศักดิ ์

นางวนาพร พรกิตติพงษ์

นายวัชร์บรู ย์ สุรสิงห์สฤษฎ์

นายประยงค์ แสนนวล

1. บมจ. ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979

นายฉัตรชัย แก้วบุตตา

บริษทั

นายทนง พิทยะ
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17. บจ. พี วี เพชรบูรณ์ เซอร์วสิ 2008
18. บจ. ศรีสมาน เพชรบูรณ์
19. บมจ. ซีเค พาวเวอร์
20. บมจ. น้าประปาไทย
21. บจ. ไซยะบุรี พาวเวอร์
22. บมจ. ไทยศรีประกันภัย
23. บจ. สแกน อินเตอร์
24. บจ. ไบโอฟาร์ม นครนายก
25. บจ.เอ็มไพร์ เอเซีย เอ็นเนอร์ย่ี กรุ๊ป
26. บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
27. บมจ. ท่าอากาศยานไทย
28. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
29. บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
30. บจ. โปรเฟสชันแนล
่
เอ้าท์ซอสซิง่ โซลูชนส์
ั่
31. บจ. สานักงานทีป่ รึกษาทางธุรกิจและการ
บัญชี
32. บจ. ออดิท วัน
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