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ประวัติกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระและ 

ได้รับการเสนอรายชื่อให้ได้รบัการเลือกตั้งเปน็กรรมการอกีวาระหนึ่ง 

ชื่อ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 

อาย ุ 57 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการ 

ต าแหน่ง  -  ประธานกรรมการ  

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

การศึกษา  
- ปริญญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ (การเงิน), Illinois Benedictine College, U.S.A.   
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร,์ Lehigh University, U.S.A. 

การฝึกอบรม  
- หลักสูตร Director Certification Program ปี 2546 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000 ปี 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

- ประกาศนียบัตรวิทยาลัยตลาดทนุ  ปี 2556 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 3/2558 จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร CMA-GMS 1, Capital Market Academy Executive Education 27 มีนาคม - 12 เมษายน 

2558, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2558 - ปัจจบุัน 
 

ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

2559 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษทัหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด 
(มหาชน) 

2559 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษทั บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ ากัด 
2558 - ปัจจบุัน กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2554 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ โซลาริส 

จ ากัด 
2554 - ปัจจบุัน กรรมการอิสระ บริษทั พรีเชียส ชิปปิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
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ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2553 - ปัจจบุัน กรรมการ Global Alliance Partners Limited 
2552 - ปัจจบุัน Chairman of the Board/ 

Executive Chairman 
 Thanh Cong Securities Company J.S.C. 

2552 - ปัจจบุัน ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
2550 -ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บริษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
2556 - 2557 อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2555 – 2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2556 – 2556 ประธานอนุกรรมการกองทนุ

คุ้มครอง 
ผู้ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

บริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

2555 – 2556 กรรมการ บริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

2546 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั บรุค๊เคอร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2553 - 2555 กรรมการอิสระ บริษทั เอฟโวลูช่ัน แคปปิตอล จ ากัด 
(มหาชน) 

2553 - 2554 กรรมการ/ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ป ี
ต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น 1. กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 

2. กรรมการอิสระ บริษัท พรีเชียส ชิปปิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
3. ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บริษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในบรษิัทอื่นที่ไม่ใชบ่ริษทัจด
ทะเบียน 

1. กรรมการ บริษัท บรหิารสินทรัพย์ ลุมพินี จ ากัด 
2. กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
3. กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน โซลาริส จ ากัด 
4. กรรมการ Global Alliance Partners Limited  
5. Chairman of the Board, Executive Chairman, Thanh Cong Securities 

Company J.S.C. 
6. ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่ม ี

จ านวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559  ไม่ม ี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา การประชุมคณะกรรมการบรษิัท 6/8 ครั้ง 
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ประวัติกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระและ 

ได้รับการเสนอรายชื่อให้ได้รบัการเลือกตั้งเปน็กรรมการอกีวาระหนึ่ง 

ชื่อ  นายเวทย์ นุชเจริญ 
อาย ุ 63 

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการ และกรรมการอิสระ 

ต าแหน่ง  -  กรรมการอิสระ  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา  
-  ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์(เกษตร)คณะเศรษฐศาสตร์และบรหิารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
การฝึกอบรม  

-  หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่นที่ 31 /ปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย  

-  หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment ปี 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรผู้บรหิารระดบัสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2553 สถาบันวิทยาการการค้า 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุน่ที่ 14/2548 สมาคมสถาบันการศึกษาการ

ธนาคารและการเงินไทย (FINEX) 

ประสบการณ์ท างาน  

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2557 - ปัจจบุัน กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์  
พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุัน กรรมการ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2559 - ปัจจบุัน กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค 
2558 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษทั ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษทั ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด 

(มหาชน) 
2558 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษทัสยามเทคนิคคอนกรีต จ ากัด 
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จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ป ี
ต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น 1. กรรมการ บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด 

(มหาชน) 
2. กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
3. กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในบรษิัทอื่นที่ไม่ใชบ่ริษทัจด
ทะเบียน 

1. กรรมการ   องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. กรรมการ  การประปาส่วนภูมิภาค 
3. กรรมการ บริษัทสยามเทคนคิคอนกรีต จ ากัด 
4. กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ 
6. ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตลาดหลักทรัพย์ใหม่  MAI 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

 ไม่ม ี

จ านวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559  ไม่ม ี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา         การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง 

2558 - ปัจจบุัน กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
2558 - ปัจจบุัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมฯ 
2558 - ปัจจบุัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่  MAI 

2556 - 2557 กรรมการ บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากัด 
2555 - 2556 กรรมการ บริษทั กรงุไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จ ากัด 

(มหาชน) 
2554 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

อาวุโสสายงาน ธุรกิจราย
ย่อยและเครือข่าย 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

2552 - 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ผู้บริหารสายงาน สายงาน

ธุรกิจขนาดกลาง 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
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ประวัติกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระและ 

ได้รับการเสนอรายชื่อให้ได้รบัการเลือกตั้งเปน็กรรมการอกีวาระหนึ่ง 

ชื่อ นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตนิันท ์

อาย ุ 63 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการ  

ต าแหน่ง  -  กรรมการ  

- กรรมการบริหาร 

- ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิัติการ 

การศึกษา  
- ปริญญาโท สาขาวิเคราะห์ระบบ มหาวิทยาลัยแอสตัน ประเทศองักฤษ 
- ปริญญาตรีเกียรตนิิยม เศรษฐศาสตร์ สาขาบัญชีและการเงิน, London School of Economics and Political Science
มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศองักฤษ 

การฝึกอบรม  

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 172/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

ประสบการณ์ท างาน 

ระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2559 -ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร/  
ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิัติการ 

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษทั พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด 
(มหาชน) 

2554 - ปัจจบุัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั วีรีเทล จ ากัด (มหาชน) 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ยูนิลอฟท์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
2549 -ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แคปปิตัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
2549 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษทั เรซพร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
2549 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษทั เรซพร็อพเพอร์ตี้ ชลบุรี จ ากัด 
2549 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษทั เรซพร็อพเพอร์ตี้ ตลาดไท จ ากัด 

2559 - 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

บริษทั ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) 

2557 - 2558 ประธานกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บริษทั ซีทีเอช จ ากัด (มหาชน) 
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จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ป ี
ต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น 1. กรรมการบริหารความเสี่ยง บรษิทั พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค 

จ ากัด (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท วีรีเทล จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในบรษิัทอื่นที่ไม่ใชบ่ริษทัจด
ทะเบียน 

1. กรรมการ บริษัท ยูนิลอฟท์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. กรรมการ บริษัท แคปปติัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
3. กรรมการ บริษัท เรซพร็อพเพอรต์ี้ จ ากัด 
4. กรรมการ บริษัท เรซพร็อพเพอรต์ี้ ชลบุรี จ ากัด 
5. กรรมการ บริษัท เรซพร็อพเพอรต์ี้ ตลาดไท จ ากัด 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่ม ี

จ านวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2559  ไม่ม ี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา        การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง 

 


