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สิ่งทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่3 

 
 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออก
จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ช่ือ นายพานิช พงศพ์ิโรดม 
(ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)  

ต ำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอแต่งต้ัง  กรรมการอิสระ 

อำยุ     72 ปี 

ประวัติกำรศึกษำ ปรญิญาเอก วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมชายฝ่ังทะเล  
สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมแหลง่น า้  
สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรม 
สขุาภิบาลจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมโยธา 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ 56/2006 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ 121/2009 

 หลกัสตูร Understanding the Fundamental of Financial Statement 
(UFS) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ 1/2016 

 หลกัสตูร Setting the CEO Performance Plan and Evaluation 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
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 หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รุน่ 21/2016 

 หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee 
(RNG) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ 8/2016 

กำรถือหุ้นในบริษัท   ไม่มี (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร 1 แห่ง 
ในกิจกำรอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน -  ปี 2556 - ปัจจบุนั: กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและ 

   พิจารณาค่าตอบแทน บรษิัท ท่าเรือราชาเฟอรร์ี่ จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร 1 แห่ง 
ในกิจกำรอ่ืนทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน - ปี 2533 - ปัจจบุนั: กรรมการ บรษิัท พานิช-วรศกัด์ิและเพื่อน 2510 จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ในกิจกำรอ่ืนทีอ่ำจก่อให้เกิดควำม 
ขัดแย้งทำงผลประโยชนต์่อบริษัท 

ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร  ไม่มี 
และผู้บริหำร 

จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท   3 ปี 

กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2563 เขา้รว่มประชมุ 8 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 8 ครัง้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน) พจิารณาแลว้เห็นว่า 
นายพานิช พงศ์พิโรดมมีคุณสมบัติครบถ้วนในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและไม่มีผลประโยชนข์ดัแยง้กบับริษัท จึงสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง  
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ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออก
จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ช่ือ นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ  
(ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง) 

ต ำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอแต่งต้ัง  กรรมการอิสระ 

อำยุ     59 ปี 

ประวัติกำรศึกษำ ประกาศนียบตัร Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประกาศนียบตัรชัน้สงู บรหิารภาครฐัและกฎหมายมหาชนรุน่ที่ 11  
สถาบนัพระปกเกลา้ 

ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ 0/2000 

 หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN) รุน่ 1/2003 

 หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รุน่ 3/2017 

 หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy รุน่ 
4/2014 

 หลกัสตูร Chartered Director Class (CDC) รุน่ 8/2014 สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

กำรถือหุ้นในบริษัท   รอ้ยละ 0.24 (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563) 
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กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร 4 แห่ง 
ในกิจกำรอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน -  ปี 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธาน 

   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความ 
   เสี่ยง บรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

-  ปี 2559 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระและ 
   กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  บริษัท  สินมั่นคง 
   ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

-  ปี 2557 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   และกรรมการอิสระ บรษิัท ออลลา่ จ ากดั (มหาชน) 

-  ปี 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ/ประธาน 
   กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและพิจารณา 
   ค่าตอบแทน บรษิัท ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร 6 แห่ง 
ในกิจกำรอ่ืนทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน -  ปี 2563 - ปัจจบุนั: กรรมการ บรษิัท เวิลด ์เอเซียโซลชูั่น จ ากดั 

-  ปี 2561 - ปัจจบุนั: กรรมการ บรษิัท มงคลปฐวี จ ากดั 

-  ปี 2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ดับบลิวแอนทเ์อ็ม แอสโซสิเอท  
   จ ากดั 

-  ปี 2559 – ปัจจบุนั: กรรมการ บรษิัท สมายพ ีจ ากดั 

-  ปี 2553 - ปัจจบุนั: กรรมการ บรษิัท ออดิท วนั จ ากดั 

-  ปี 2550 - ปัจจบุนั: กรรมการ บรษิัท เอฟ แอนด ์เอ โซลซูั่น จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ในกิจกำรอ่ืนทีอ่ำจก่อให้เกิดควำม 
ขัดแย้งทำงผลประโยชนต์่อบริษัท 

ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร  ไม่มี 
และผู้บริหำร 
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จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท   3 ปี 

กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2563 เขา้รว่มประชมุ 8 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 8 ครัง้ 

กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยในปี 2563 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก
การประชมุทัง้หมด 4 ครัง้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน) พจิารณาแลว้เหน็
ว่านายวรีะชยั งามดวีไิลศกัดิมี์คณุสมบตัคิรบถว้นในการด ารงต าแหนง่กรรมการอสิระ ตามกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและไม่มีผลประโยชนข์ดัแยง้กบับริษัท จึงสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง  
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ประวัติโดยสังเขปของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออก
จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ช่ือ หม่อมหลวงวินยั เกษมศรี  
(ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง) 

ต ำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอแต่งต้ัง  กรรมการอิสระ 

อำยุ     70 ปี 

ประวัติกำรศึกษำ ปรญิญาตรี นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ 142/2017 

 หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ 9/2020 

กำรถือหุ้นในบริษัท   ไม่มี (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ในกิจกำรอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน  

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร 5 แห่ง 
ในกิจกำรอ่ืนทีม่ิใช่บริษัทจดทะเบียน -  2558 - ปัจจบุนั: ที่ปรกึษา บรษิัท เอชเอ็มดี เอเชีย จ ากดั 

 -  2552 - ปัจจบุนั: ที่ปรกึษา บรษิัท เพนเวน (ประเทศไทย) จ ากดั 

 -  2552 - ปัจจบุนั: กรรมการ บรษิัท ไพรม์ ซิตีก้อลฟ์ จ ากดั 

 -  2545 - ปัจจบุนั: ที่ปรกึษา บรษิัท ยนูิพารม์ จ ากดั 

-  2535 - ปัจจุบัน: ทนายความและเจ้าของ ส  านักงานหม่อมหลวง 
   วินยั เกษมศรี 
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กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ในกิจกำรอ่ืนทีอ่ำจก่อให้เกิดควำม 
ขัดแย้งทำงผลประโยชนต์่อบริษัท 

ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร  ไม่มี 
และผู้บริหำร 

จ ำนวนปีทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท   3 ปี 

กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2563 เขา้รว่มประชมุ 8 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 8 ครัง้ 

กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยในปี 2563 เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก
การประชมุทัง้หมด 4 ครัง้ 

เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน) พจิารณาแลว้เหน็
ว่าหม่อมหลวงวินยั เกษมศรีมีคุณสมบตัิครบถว้นในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษัท จึงสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 




