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ชื่อ - นามสกุล : นายโชคชัย ปัญญายงค์
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 
ต�าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง, 
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
อายุ : 62 ปี
สัญชาติ : ไทย
การศึกษา : ปริญญาโท (Civil Engineering) University of Detroit, USA
  ปริญญาตรี (Civil Engineering) University of Detroit, USA
  ปริญญาตรี (Architecture) Mapua Institute of Technology, Manila Philippines
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 3 ปี
ประสบการณ์การท�างาน : รองผู้อ�านวยการอาวุโสสายการบินพาณิชย์
  บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
  บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
  ผู้อ�านวยการใหญ่โครงการสุวรรณภูมิ
  บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
  รองประธานกรรมการ
  บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ากัด
  รองประธานกรรมการ
  บริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จ�ากัด
  ประธานกรรมการ
  บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ากัด
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร : ประธานกรรมการ บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ�ากัด
ในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นท่ีอาจท�าให้มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 12/14 คร้ัง
  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 60/82

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ชื่อ - นามสกุล : นายพิมล ศรีวิกรม์
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
ต�าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 52 ปี
สัญชาติ : ไทย
การศึกษา : ปริญญาโท MBA,  John E  Anderson Graduate 
  School of Management, 
  University of California, USA 
  ปริญญาตรี Development Economics, The University of Pennsylvania, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 3 ปี 
ประสบการณ์การท�างาน : ประธานบริหาร
  บริษัท สโกมาดิ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 : กรรมการ
  บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด
  บริษัท ซี.จี.พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
  บริษัท ศรีธาราแลนด์ จ�ากัด
  บริษัท ซี.ที.อี.แอสโซซิเอท จ�ากัด
  บริษัท ซี.เอช.โฮลดิ้ง จ�ากัด
  บริษัท ศรีอยุธยาคอนโดมิเนี่ยม จ�ากัด
  บริษัท ศรีธานี เอสเตท จ�ากัด
  บริษัท ศรีธานี ลิสซิ่ง จ�ากัด
  บริษัท พี.เจ.ดี.เทรดด้ิง จ�ากัด
  บริษัท คิว แอนด์ เอ คอนซัลติ้ง จ�ากัด
  บริษัท 360  บวก จ�ากัด
  บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
  บริษัท เฮงกับเก่ง จ�ากัด
  บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด                    
  บริษัท เทคโน โกร จ�ากัด
  บริษัท พิพ-ที เซรามิค จ�ากัด
  บริษัท พิชญากร โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
  บริษัท เพรสิเด้นท์โฮลเต็ลและทาวเวอร์ จ�ากัด
 : ผู้รับใบอนุญาต / ผู้อ�านวยการ
  โรงเรียนศรีวิกรม์
 : นายกสมาคมเทควันโด
  สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ประธานกรรมการ
  บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ประธานบริหาร
  บริษัท สโกมาดิ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 : กรรมการ
  บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด
  บริษัท ซี.จี.พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด
  บริษัท ศรีธาราแลนด์ จ�ากัด
  บริษัท ซี.ที.อี.แอสโซซิเอท จ�ากัด
  บริษัท ซี.เอช.โฮลดิ้ง จ�ากัด
  บริษัท ศรีอยุธยาคอนโดมิเนี่ยม จ�ากัด
  บริษัท ศรีธานี เอสเตท จ�ากัด
  บริษัท ศรีธานี ลิสซิ่ง จ�ากัด
  บริษัท พี.เจ.ดี.เทรดด้ิง จ�ากัด
  บริษัท คิว แอนด์ เอ คอนซัลติ้ง จ�ากัด
  บริษัท 360  บวก จ�ากัด
  บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
  บริษัท เฮงกับเก่ง จ�ากัด
  บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด                    
  บริษัท เทคโน โกร จ�ากัด
  บริษัท พิพ-ที เซรามิค จ�ากัด
  บริษัท พิชญากร โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
  บริษัท เพรสิเด้นท์โฮลเต็ลและทาวเวอร์ จ�ากัด
 : ผู้รับใบอนุญาต / ผู้อ�านวยการ
  โรงเรียนศรีวิกรม์
 : นายกสมาคมเทควันโด
  สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นท่ีอาจท�าให้มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 7/14  คร้ัง
  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2/4ครั้ง
เป็น/ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง 
หรือที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น
เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น
มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้
ไม่สามารถท�าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
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ชื่อ - นามสกุล : นายพาที สารสิน
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
ต�าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
  กรรมการบริหารความเส่ียง
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 54 ปี
สัญชาติ : ไทย
การศึกษา : ปริญญาโท ส่ือสารมวลชนและวีดีโอ 
  American University, USA
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ Clark University, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 19/2047
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริษัท : 2.984
จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 3 ปี 
ประสบการณ์การท�างาน : กรรมการ 
  บริษัท ดุ๋ง เด้ง ได้ จ�ากัด
  บริษัท ป๊อปเป้ คอนซัลแทนต์ จ�ากัด
  บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ�ากัด
  บริษัท นกฮอลิเดย์ จ�ากัด
  บริษัท นกมั่งค่ัง จ�ากัด
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการ 
  บริษัท ดุ๋ง เด้ง ได้ จ�ากัด
  บริษัท ป๊อปเป้ คอนซัลแทนต์ จ�ากัด
  บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ�ากัด
  บริษัท นกฮอลิเดย์ จ�ากัด
  บริษัท นกมั่งค่ัง จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นท่ีอาจท�าให้มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
การเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 13/14 คร้ัง
  การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  0/2 ครั้ง
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ชื่อ - นามสกุล : นายธีรพล โชติชนาภิบาล

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ต�าแหน่งปัจจุบัน : ยังไม่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : Master of Science, Operations Research,  

  University of Southampton, Great Britain

  Bachelor of Arts, Mathematics/Economics (Joint Honor), 

  University College of Wales, Great Britain

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : ยังไม่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท

ประสบการณ์การท�างาน : รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ที่ปรึกษากรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

  บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์

  บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

  บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า

        บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์

  บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)       

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในกิจการอื่นท่ีอาจท�าให้มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา : ยังไม่เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท


