บริ ษทั ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และเลขานุการบริ ษทั
 เปิ ดเผยข้อมูลการอบรม IOD ของกรรมการเพิม่ เติม
 ปรับปรุงข้อมูลการเปลีย่ นแปลงกรรมการ
 เพิม่ เติมข้อมูลเลขานุการบริษทั

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

1. นายทนง พิทยะ
ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
66

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย นอร์ทเวสเทิรน์
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย นอร์ทเวสเทิรน์
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ญี่ปนุ่
 ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
พัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี
2547

1.00%

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น
-ไม่ม-ี

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2555-ปจั จุบนั
กิจการอื่น
2555-ปจั จุบนั
2555-ปจั จุบนั
2555-ปจั จุบนั

2554-ปจั จุบนั

2554-ปจั จุบนั

2553-ปจั จุบนั

2552-ปจั จุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
ประธานกรรมการ
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (ธุรกิจพลังงาน)
ประธานกรรมการ
บมจ.ไทยศรีประกันภัย (ธุรกิจประกันภัย)
ประธานกรรมการ
บจ.สแกน อิ นเตอร์
(ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ)
กรรมการ
บจ.ไบโอฟาร์ม นครนายก
(ธุรกิจเกษตรกรรม)
กรรมการ
บจ.เอ็มไพร์ เอเซีย เอนเนอร์ยี่ กรุป๊
(ธุรกิจพลังงาน)
ประธานกรรมการ
บจ.ไซยะบุรี
(ธุรกิจจัดซือ้ อุปกรณ์โรงไฟฟ้า)
ประธานคณะกรรมการทีป่ รึกษาและ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บลจ.ทหารไทย (ธุรกิจหลักทรัพย์)

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

2. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

อายุ
(ปี )

62

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
สุโขทัยธรรมาธิราช
 ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
พัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี
2556

16.00%/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

บิดานางสาวดวงใจ
แก้วบุตตา และ
นางสาวธิดา
แก้วบุตตา

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2552-ปจั จุบนั

ประธานกรรมการ
บมจ.น้าประปาไทย
(ธุรกิจสาธารณูปโภค)

2555-ปจั จุบนั

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979

บริษทั ย่อย
2555-ปจั จุบนั
กิจการอื่น
2553-ปจั จุบนั
2551-ปจั จุบนั
2547-ปจั จุบนั

3. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา/2
กรรมการ/2
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ

34

 ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเดอ พอล สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ผ่านการอบรมหลักสูตรพืน้ ฐานของผูท้ ท่ี า

8.42%

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

บุตรของนายฉัตรชัย 2555-ปจั จุบนั
แก้วบุตตา
พีข่ องนางสาวธิดา
แก้วบุตตา
บริษทั ย่อย
2555-ปจั จุบนั

กรรมการ
บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982
กรรมการ
บจ. ไอ.ดี. 2007 (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจ. เคบีบี เซอร์วิส (ธุรกิจพัฒนาทีด่ นิ )
กรรมการ
บจ.ศรีสมาน กรุงเทพ (ธุรกิจเช่าซือ้
สังหาริมทรัพย์)
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
กรรมการ

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

หน้าทีเ่ ป็ นกรรมการ (DCP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี
2553

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2554-ปจั จุบนั
กิจการอื่น
2555-ปจั จุบนั
2555-ปจั จุบนั
2554-ปจั จุบนั

2553-ปจั จุบนั
2553-ปจั จุบนั

2553-ปจั จุบนั
2553-ปจั จุบนั

2550-ปจั จุบนั
เอกสารแนบ 1 หน้า 3

บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982
กรรมการ
บจ. เงินสดทันใจ
กรรมการ
บจ. ศรีสวัสดิ์ กรุป๊ (ธุรกิจให้บริการอื่นๆ)
กรรมการ
บจ. เคบีบี เซอร์วิส (ธุรกิจพัฒนาทีด่ นิ )
กรรมการ
บจ. มีบ้าน มีรถ เงินสดทันใจ (ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ (ธุรกิจให้สนิ เชื่อ)
กรรมการ
บจ. ไอ.ดี. เซอร์วิส 2007
(ธุรกิจซือ้ ขายจัดสรรที่ดนิ )
กรรมการ
บจ. อนุชาลี (ธุรกิจรับค้าประกันหนี้สนิ )
กรรมการ
บจ. พี วี เพชรบูรณ์ เซอร์วิส 2008
(ธุรกิจซือ้ ขายทีด่ นิ )
กรรมการ

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2550-ปจั จุบนั

2550-ปจั จุบนั

2550-ปจั จุบนั
2550-ปจั จุบนั

4. นางสาวธิดา แก้วบุตตา/2
กรรมการ

31

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
วาเซดะ ประเทศญี่ป่นุ
 ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
พัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี
2556

56.25%

บุตรของนายฉัตรชัย 2555-ปจั จุบนั
แก้วบุตตา
น้องของนางสาวธิดา
กิจการอื่น
แก้วบุตตา
2554-ปจั จุบนั

2553-ปจั จุบนั
2550-ปจั จุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

บจ. ดี. เจ. ดี 2007 (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจ. โรจนะ เฮ้าส์ซิ่ง
(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล
(ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจ. แอ็ดส์ ก็อตซิ ลล่าซ์ (ธุรกิจโฆษณา)
กรรมการ
บจ.ศรีสมาน เพชรบูรณ์
(ธุรกิจขายและให้สนิ เชื่อสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
กรรมการ
บจ. ดี.ที.เจ.เซอร์วิส
(ธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่นๆ)
กรรมการ
บจ. อนุชาลี (ธุรกิจรับค้าประกันหนี้สนิ )
กรรมการ

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2550-ปจั จุบนั
5. นายอวยชัย สมกลิน่ /2
กรรมการ กรรมการบริหาร
ผูอ้ านวยการฝา่ ยอานวย
สินเชื่อ

49

 ปริญญาโท การจัดการเชิงกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี การจัดการทั ่วไป
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
 สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย ปี 2557 (จะเข้ารับการอบรม
วันที่ 26 พ.ค. 2557)

0.05%

-ไม่ม-ี

พ.ย.2556
–ปจั จุบนั
2551-ปจั จุบนั
บริษทั ย่อย
พ.ย.2556
–ปจั จุบนั
2554-ปจั จุบนั
กิจการอื่น
2549-2550

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

บจ. ศรีสมาน คอนโดเทล
(ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจ. แอ็ดส์ ก็อตซิ ลล่าซ์ (ธุรกิจโฆษณา)
กรรมการ
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
ผูอ้ านวยการ ฝา่ ยอานวยสินเชื่อ
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
กรรมการ
บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982
กรรมการ
บจ. เงินสดทันใจ
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการตลาดอาวุโส
บมจ. เอเซียเสริ มกิ จลีสซิ่ ง
(ธุรกิจบริการสินเชื่อ)

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

6. นายสมยศ เงินดารง/2
47
กรรมการ
ผูอ้ านวยการฝา่ ยพัฒนาสินเชื่อ

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย ปี 2557 (จะเข้ารับการอบรม
วันที่ 26 พ.ค. 2557)

-0-

-ไม่ม-ี

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556-ปจั จุบนั
บริษทั ย่อย
พ.ย.2556
–ปจั จุบนั
กิจการอื่น
2555-2556
2551-2552
2548-2551

5.7.นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

66

 ปริญญาโท การบัญชี
Virginia Polytechnic and State
University, สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี การบัญชี
Virginia Polytechnic and State
University, สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ
(DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

-0-

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

-ไม่ม-ี

2555-ปจั จุบนั

กิจการอื่น
2555-ปจั จุบนั

ผูอ้ านวยการ ฝา่ ยพัฒนาสินเชื่อ
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
กรรมการ
บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982
ทีป่ รึกษา
บจ. เงินสดทันใจ (ธุรกิจสินเชื่อ)
ผูอ้ านวยการ
บจ.ซีเอฟจี เซอร์วิส (ธุรกิจสินเชื่อ)
ผูอ้ านวยการ
บจ.ศรีสวัสดิ์ อิ นเตอร์เนชั ่นแนล (1979)
(ธุรกิจสินเชื่อ)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
บจ. สแกนอิ นเตอร์
(ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ)

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

กรรมการบริษทั ไทย ปี 2550
 ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
สาหรับกรรมการตรวจสอบ (ACP) ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย ปี 2553

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2554-ปจั จุบนั

กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ
สภาวิ ชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2552-ปจั จุบนั

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
(ธุรกิจธนาคาร)
ทีป่ รึกษาคณะบริหาร
บจ.ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ ง (ประเทศไทย)
(ธุรกิจทีป่ รึกษาด้านบัญชี การเงิน บุคคล)

2549-ปจั จุบนั

6.8.พล.ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
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 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัย รามคาแหง
 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
 ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
พัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี
2556

-0-

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

-ไม่ม-ี

2556-ปจั จุบนั
กิจการอื่น
2556-ปจั จุบนั
2555-ปจั จุบนั
2554-ปจั จุบนั

2554-2555

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
กรรมการ
บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ธุรกิจขนส่ง)
ผูบ้ ญ
ั ชาการ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรรมการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ธุรกิจขนส่ง)
ผูบ้ ญ
ั ชาการ
กองบัญชาการตารวจภูธรภาค 3

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

7. พล.ต.ต.วัชระ สังวรโยธิน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

63

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตารวจ

-0-

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

-ไม่ม-ี

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2549-2554

รองผูบ้ ญ
ั ชาการ
กองบัญชาการตารวจนครบาล

ั บนั
2556-ปจจุ

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979

กิจการอื่น
2552-2553

2551-2552
2550-2551

9. นายวีระชัย งามดีวไิ ลศักดิ ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
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 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนียบัตรชัน้ สูง โครงการพัฒนา
ผูบ้ ริหาร (Mini MBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนียบัตรชัน้ สูง บริหารภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 ผ่านการอบรมหลักสูตรพืน้ ฐานของผูท้ ท่ี า
หน้าทีเ่ ป็ นกรรมการ (DCP) สาหรับ
Trainer

-0-

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

-ไม่ม-ี

ต.ต.2556
-ปจั จุบนั

ผูบ้ งั คับการ
กองบังคับการสนับสนุน
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
รองผูค้ บั การศูนย์สบื สวน
สานักงานตรวจคนข้าเมือง
รองผูค้ บั การ
ศูนย์สานักงานตรวจคนเข้าเมืองภาคกลาง

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979

2548 – ปจั จุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
2547 – ปจั จุบนั กรรมการผูอ้ านวยการ
บจ. โปรเฟสชั ่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ ง

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

โซลูช ั ่นส์ (ธุรกิจจัดหาทรัพยากรบุคคล)
บจ. สานักงานที่ปรึกษาทางธุรกิ จและ
การบัญชี
(ธุรกิจบริการด้านบัญชีและการเงิน)
บจ. ออดิ ท วัน
(ธุรกิจบริการสอบบัญชี)
8.10. นางวนาพร พรกิตพิ งษ์
กรรมการบริหาร
ผูอ้ านวยการ ฝา่ ยบัญชีและ
การเงิน

47

9.11. นายวัชร์บูรย์ สุรสิงห์
สฤษฎ์
กรรมการบริหาร
ผูอ้ านวยการ ฝา่ ยการตลาด

41

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี การสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

0.11%

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริญญาตรี การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

0.20%

-ไม่ม-ี

2552-ปจั จุบนั
กิจการอื่น
2539-2552

-ไม่ม-ี

2554-ปจั จุบนั
กิจการอื่น
2553-2554

2543-2553

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

ผูอ้ านวยการ ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ. เอสซีบี ลิ สซิ่ ง
(ธุรกิจบริการสินเชื่อ)
ผูอ้ านวยการ ฝา่ ยการตลาด
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
Business Unit
บจ. ฟลามินโค ซีเมนต์ (ประเทศไทย)
(ธุรกิจก่อสร้าง)
ผูจ้ ดั การขาย
บจ.ซูมิเพ็กซ์ (ประเทศไทย)
(ธุรกิจพลาสติก)

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

10.12. นายประยงค์ แสนนวล
ผูอ้ านวยการ ฝา่ ยบุคคลและ
พัฒนาบุคคล

อายุ
(ปี )
47

คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

0.17%

-ไม่ม-ี

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2553-ปจั จุบนั
กิจการอื่น
2550-2553

2547-2550

หมายเหตุ: /1 นับรวมหุน้ ของคูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
/2
กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

ผูอ้ านวยการ ฝา่ ยบุคคลและพัฒนาบุคคล
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
ผูจ้ ดั การ ฝา่ ยบุคคล
บจ. โรงพยาบาลมหาชัย
(ธุรกิจโรงพยาบาล)
ผูจ้ ดั การสรรหาบุคลากร
บมจ. สามารถ คอเปอร์เรชั ่น
(ธุรกิจสื่อสาร)

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

ข้อมูลเลขานุการบริษทั
ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี ) 

นางโฉมชบา สถาพรพงษ์

52

คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
พัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ปี
2548
 สมัครเข้ารับการอบรมสมัครเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสาหรับ
เลขานุการบริษทั ในปี 2557


สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

--

--

หมายเหตุ: /1 นับรวมหุน้ ของคูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2555 –ปจั จุบนั
2553- 2554

2552-2553

เลขานุการบริษทั
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
ผูอ้ านวยการสานักกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.โซลูช ั ่น คอนเนอร์ (1998)
(ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.อีสเทิ รน์ ไวร์
(ธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น)

