
  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่1 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

ชือ่-นามสกุล 
 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
ประวตัอิบรม 

สดัส่วน
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บรษิทั/

ประเภทธุรกจิ 

1. นายสามารถ จริะด ารง 62 ปรญิญาโท คณะการจดัการวศิวกรรม 
มหาวทิยาลยัเซน็ต์หลยุสป์ระเทศ
ฟิลปิปินส ์ 
 
หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 5/2547  
 

1.87 นางสาวกตกิา 
จริะด ารง 
(เลขานุการ
บรษิทั) 

2556-ปจัจุบนั 
 
กรกฏาคม 2554-2556 
 
 
2550-2554 

ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ    
 
รองประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ     
 

บมจ.เอส 11 กรุ๊ป  
 
บมจ.เอส 11 กรุ๊ป /ให้
เช่าซื้อรถจกัรยานยนต ์
 
บมจ.กรุ๊ปลสี//ใหเ้ช่า
ซื้อรถจกัรยานยนต ์

2. นายสุรศกัดิ ์เขม็ทองค า 49 ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ สาขา
การจดัการ มหาวทิยาลยัรงัสติ  
 
หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 63/2550  
 
หลกัสตูร Accounting for Non 
Accounting Audit Committee ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

0.34 ไมม่ ี 2556-ปจัจุบนั 
 
 
กรกฎาคม 2554-2556   
 
 
 
2550-2554  
 
 
2546-2550 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
กรรมการ /  
ผูจ้ดัการฝา่ยสนิเชือ่และการตลาด  
 
 
กรรมการบรหิาร /  
ผูจ้ดัการฝา่ยสนิเชือ่และการตลาด  
 
ผูจ้ดัการฝา่ยสนิเชือ่และการตลาด 

บมจ.เอส 11 กรุ๊ป     
 
 
บมจ.เอส 11 กรุ๊ป/ให้
เช่าซื้อรถจกัรยานยนต์  
 
 
บมจ.กรุ๊ปลสี      
 
 
บมจ.กรุ๊ปลสี/ใหเ้ช่าซื้อ
รถจกัรยานยนต ์

 

 



  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่2 

ชือ่-นามสกุล 
 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
ประวตัอิบรม 

สดัส่วน
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บรษิทั/

ประเภทธุรกจิ 

3. นายศริวตัร หวัง่หล ี 41 ปรญิญาโท MBA, Kenan Flagler 
Business Scholl, University of North 
Carolina at Chapel Hill, USA 
 
หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 81/2552 
 

10.32 ไมม่ ี 2554-ปจัจุบนั 
 
2551-ปจัจุบนั 
 
2553-ปจุับนั 
 
2554-2551 

กรรมการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
นกัวชิาการคลงั 

บมจ.เอส 11 กรุ๊ป/ให้
เช่าซื้อรถจกัรยานยนต์  
บรษิทั วรีวงษ์ จ ากดั/
อสงัหารมิทรพัย ์
บรษิทั วรีวงษ์ เอสเตท 
จ ากดั/อสงัหารมิทรพัย ์
กระทรวงการคลงั 

4. นายรชิารด์ ว ีเคง กว๊อก 50 B.A. Law University of 
Kent,Canterbury,United Kingdom 
 
หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 108/2557  
 

18.20 ไมม่ ี 2554-ปจัจุบนั 
 
 
2551-ปจัจุบนั 

กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

บมจ.เอส 11 กรุ๊ป/ให้
เช่าซื้อรถจกัรยานยนต์  
 
The Excimer Centre 
Pte.Ltd./Optical 
Business 

5. นายกลิเบริท์ เอ กวน ฮุย 49 Bachelor of Business 
Administration 
 
หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 108/2557  
 

10.36 ไมม่ ี 2554-ปจัจุบนั 
 
 
2550-ปจัจุบนั 

กรรมการ 
 
 
Chief Executive Officer 

บมจ.เอส 11 กรุ๊ป/ให้
เช่าซื้อรถจกัรยานยนต์  
 
GSH Corporation 
Ltd./Real Estate 
Development 

6. นายทศพร เลศิพนัธ ์ 47 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขา
บญัช ีมหาวทิยาลยัเกรกิ 
 
หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 105/2556  

0.45 ไมม่ ี กรกฏาคม2554-ปจัจุบนั 
 
 
2547-2554 

กรรมการ / ผูจ้ดัการฝา่ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ผูจ้ดัการฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บมจ.เอส 11 กรุ๊ป/ให้
เช่าซื้อรถจกัรยานยนต์  
 
บมจ.กรุ๊ปลสี//ใหเ้ช่า
ซื้อรถจกัรยานยนต ์

 



  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่3 

ชือ่-นามสกุล 
 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
ประวตัอิบรม 

สดัส่วน
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บรษิทั/

ประเภทธุรกจิ 

7. นายฉตัรชยั โชตนาการ 61 M.S.(Computer Science) Florida 
Institute of Technology (USA) 
 
ปรญิญาโท (วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 62/2550 
 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2556-ปจัจุบนั 
 
 
2551-2556  

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิระ  
 
Senior Vice President 

บมจ.เอส 11 กรุ๊ป/ให้
เช่าซื้อรถจกัรยานยนต ์
 
บมจ.กรุงเทพประกนั
ชวีติ /ประกนัชวีติ 

8. นางวชริา ณ ระนอง 59 ปรญิญาโท (MBA) MARSHALL 
University, USA 
 
Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 124/2552 
 
หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 61/2550 
 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุน่ที ่8 
 

ไมม่ ี ไมม่ ี 2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 
2555-ปจัจุบนั   
 
 
2546-2553 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อสิระ 
 
 
กรรมการและเหรญัญกิ           
 
 
รองเลขาธกิารสายบรหิาร 

บมจ.เอส 11 กรุ๊ป/ให้
เช่าซื้อรถจกัรยานยนต์  
 
 
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุน
ไทย 
 
กองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญขา้ราชการ 

9. นายฐานิศร เดชธ ารง 61 ปรญิญาเอก คณะเศรษฐศาสตร ์
University of  Washington
สหรฐัอเมรกิา 
หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 106/2556  

ไมม่ ี ไมม่ ี 2556-ปจัจุบนั   
 
 
2549-ปจัจุบนั 
 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อสิระ 
 
ทีป่รกึษาเศรษฐกจิ 

บมจ.เอส 11 กรุ๊ป/ให้
เช่าซื้อรถจกัรยานยนต ์
 
บมจ.บา้นป/ูพลงังาน 



  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่4 

ชือ่-นามสกุล 
 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
ประวตัอิบรม 

สดัส่วน
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บรษิทั/

ประเภทธุรกจิ 

10. นายกฤษกร เนตรประภา 44 ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ สาขา
การจดัการ West Coast University, 
USA 

0.29 ไมม่ ี 2556-ปจัจุบนั 
 
 
พฤษภาคม 2554-2556 
 
 
2549-2554 

ผูจ้ดัการฝา่ยสนิเชือ่และการตลาด 
 
 
หวัหน้าสว่นการตลาด 
 
 
หวัหน้าสว่นการตลาด 

บมจ.เอส 11 กรุ๊ปให้
เช่าซื้อรถจกัรยานยนต ์
 
บมจ.เอส 11 กรุ๊ป/ให้
เช่าซื้อรถจกัรยานยนต์  
 
บมจ.กรุ๊ปลสี//ใหเ้ช่า
ซื้อรถจกัรยานยนต ์

11. นายวนัชยั บุญธรรม 56 ปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 
Mini M.B.A มหาวยิาลยัรงัสติ รุน่ 
RMM II 

0.53 ไมม่ ี กรกฏาคม2554-ปจัจุบนั 
 
 
2545-2554 

ผูจ้ดัการฝา่ยบรหิารลกูหนี้  
 
 
ผูจ้ดัการฝา่ยเกบ็เงนิและเร่งรดั
หนี้สนิ           

บมจ.เอส 11 กรุ๊ป/ให้
เช่าซื้อรถจกัรยานยนต์  
 
บมจ.กรุ๊ปลสี//ใหเ้ช่า
ซื้อรถจกัรยานยนต ์

12. นางสาววชัราภรณ์ เมรุทอง 46 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ (การ
บญัช)ี มหาวทิยาลยัเกรกิ 
 
ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบ์ณัฑติการ
จดัการทัว่ไป (บญัช)ี สถาบนัราชภฎั  
จนัทรเกษม 
 
หลักสูตร  MICRO MBA คณะ
พ าณิ ช ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร บัญ ช ี
จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 
 

0.42 ไมม่ ี กรกฏาคม2554 -ปจัจุบนั 
 
2548 -2554    
 
2547- 2554 
 
2547 -2554 
 
2547- 2554     
 
2547 -2554 

ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
 
ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน 
 
ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
 
ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั 
 
ผูช้่วยเลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 
 
ผูช้่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.เอส 11 กรุ๊ป     
 
บมจ.กรุ๊ปลสี      
 
บมจ.กรุ๊ปลสี 
 
บมจ.กรุ๊ปลสี 
 
บมจ.กรุ๊ปลสี 
 
บมจ.กรุ๊ปลสี//ใหเ้ช่า
ซื้อรถจกัรยานยนต ์



  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่5 

ชือ่-นามสกุล 
 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
ประวตัอิบรม 

สดัส่วน
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บรษิทั/

ประเภทธุรกจิ 

13. นางสาวแจ่มสริ ิสงัขรกัษ์ 43 ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิบณัฑติ คณะ
บรหิารธุรกจิ สาขาการบรหิารงาน
บุคคล มหาวทิยาลยั  ศรปีทุม 

0.12 ไมม่ ี พฤษภาคม 2554-ปจัจุบนั 
 
 
2549-2554 

ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและธุรการ 
 
 
หวัหน้าแผนกบุคคล 

บมจ.เอส 11 กรุ๊ป/ให้
เช่าซื้อรถจกัรยานยนต์  
 
บมจ.กรุ๊ปลสี//ใหเ้ช่า
ซื้อรถจกัรยานยนต ์

14. นางสาวอารยี ์ศรไีกรรส 45 ปรญิญาตร ีคณะศลิปศาสตร ์การ
จดัการทัว่ไป สาขาการตลาด สถาบนั
ราชภฎัพระนคร 

0.11 ไมม่ ี พฤษภาคม 2554-ปจัจุบนั 
 
 
2535-2554 

ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร 
 
 
หวัหน้าแผนกอ านวย 
การและกจิการสาขา 

บมจ.เอส 11 กรุ๊ป/ให้
เช่าซื้อรถจกัรยานยนต์  
 
บมจ.กรุ๊ปลสี//ใหเ้ช่า
ซื้อรถจกัรยานยนต ์

15. นางวรรณา ไหลเจรญิวงศ ์ 55 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขา
การจดัการ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 
Mini M.B.A มหาวยิาลยัรงัสติ รุน่ 
RMM II 

0.35   

 

 

  

กุมภาพนัธ ์2557-ปจัจุบนั 

 

กนัยายน 2554-2556 

 

 

2551 – 2554 

 

2533 – 2554 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, 
ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน 
 
เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ 

 

 
เลขานุการบรษิทั  
 

เลขากรรมการผูจ้ดัการ 

และเลขานุการคณะผูบ้รหิาร  
 

บมจ.เอส 11 กรุ๊ป 
 
 
บมจ.เอส 11 กรุ๊ป/ให้
เช่าซื้อรถจกัรยานยนต์  
 
บมจ.กรุ๊ปลสี/ใหเ้ช่าซื้อ
รถจกัรยานยนต ์
 
บมจ.กรุ๊ปลสี/ใหเ้ช่าซื้อ
รถจกัรยานยนต ์

 

 



  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่6 

ชือ่-นามสกุล 
 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา 
ประวตัอิบรม 

สดัส่วน
การถอื
หุน้ใน
บรษิทั 
(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บรษิทั/

ประเภทธุรกจิ 

16. นางสาวกตกิา จริะด ารง 31 ปรญิญาโท สถาบนับณัฑติพฒันบริ
หารศาสตร ์คณะสถติปิระยุกต์ สาขา
คณติศาสตรป์ระกนัภยั และการบรหิาร
ความเสีย่ง 
 
หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 105/2556   
 

0.00 บุตรของนาย
สามารถ  
จริะด ารง 

2554-ปจัจุบนั เจา้หน้าทีส่ านกักรรมการ 
เลขานุการบรษิทั / เลขานุการ
คณะกรรมการบรษิทั / เลขานุการ
คณะกรรมการก ากบัดแูลการบรหิาร
ความเสีย่ง 

บมจ.เอส 11 กรุ๊ป/ให้
เช่าซื้อรถจกัรยานยนต์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่7 

รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทัในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

บรษิทัฯ บรษิทั เอส 
ชารเ์ตอร ์
จ ากดั 

บรษิทั เอส 
11 แมเนจ
เมนท ์จ ากดั 

บรษิทั 
วรีวงษ์ 
จ ากดั 

บรษิทั วรี
วงษ์ เอสเตท 

จ ากดั 

บรษิทั 
สหพทิกัษ์
สนิ จ ากดั 

บรษิทั 
หวัง่หล ี
จ ากดั 

The Excimer 
Centre Pte. Ltd. 

(Singapore) 

GSH 
Corporation 

Ltd. 

บรษิทั 
กรุงเทพ

ประกนัชวีติ 
(มหาชน) 

1. นายสามารถ จริะด ารง / 
ประธานกรรมการ 

X I I        

2. นายสรุศกัดิ ์เขม็ทองค า / 
กรรมการ / กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

I, V I I        

3. นายศริวตัร หวัง่หล ี/ 
กรรมการ  

I   I, V I, V I I    

4. นายรชิารด์ ว ีเคง กว๊อก  / 
กรรมการ  

I       I   

5. นายกลิเบริท ์เอ กวน ฮยุ / 
กรรมการ  

I        V  

6. นายทศพร เลศิพนัธ ์/ 
กรรมการ / ผูจ้ดัการฝา่ย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

I, V I I        

7. นายฉตัรชยั โชตนาการ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอสิระ 

I II         V 

8. นางวชริา ณ ระนอง  / 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิระ  

I II          



  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่8 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

บรษิทัฯ บรษิทั เอส 
ชารเ์ตอร ์
จ ากดั 

บรษิทั เอส 
11 แมเนจ
เมนท ์จ ากดั 

บรษิทั 
วรีวงษ์ 
จ ากดั 

บรษิทั วรี
วงษ์ เอสเตท 

จ ากดั 

บรษิทั 
สหพทิกัษ์
สนิ จ ากดั 

บรษิทั 
หวัง่หล ี
จ ากดั 

The Excimer 
Centre Pte. Ltd. 

(Singapore) 

GSH 
Corporation 

Ltd. 

บรษิทั 
กรุงเทพ

ประกนัชวีติ 
(มหาชน) 

9. นายฐานิศร เดชธ ารง / 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอสิระ 

I II          

10. นายกฤษกร เนตรประภา / 
ผูจ้ดัการฝา่ยสนิเชื่อและ
การตลาด 

V          

11. นายวนัชยั บุญธรรม / 
ผูจ้ดัการฝา่ยเกบ็เงนิและ
เร่งรดัหนี้สนิ 

V          

12. นางสาววชัราภรณ์ เมรุทอง 
/ ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละ
การเงนิ 

V          

13. นางสาวแจม่สริ ิสงัขรกัษ ์/ 
ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและ
ธุรการ 

V          

14. นางสาวอารยี ์ศรไีกรรส / 
ผูจ้ดัการฝา่ยปฏบิตักิาร 

V          

15. นางวรรณา ไหลเจรญิวงศ ์/ 
ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบ
ภายใน 

V          

หมายเหตุ 
X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบรหิาร III = กรรมการตรวจสอบ V = ผูบ้รหิาร 


