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Address : 107/1 Moo1, Bangna-Trad Km. 27 Rd., Bangbor, Samutprakarn 10560 

Head Office Tel : 66-23381414, -7  Fax : 66-27080326, -7  E-mail : service@sci-mfgr.com 
Executive Office Tel : 66-3618014-7  Fax : 66-23618018 E-mail : bod@sci-groups.com 

ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ     นายสเุมธ ชยัเลิศวณิชกลุ 
     (ได้รับการเสนอให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตอ่อีกวาระหนึง่) 
 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ 
 

อายุ     66 ปี 
 

ประวัตกิารศึกษา   ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลยัเคนส์ตนั,สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ Western Kentucky University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท การวางแผนเศรษฐกิจ มหาวิทยาลยัรอตเตอร์ดมั เนเธอร์แลนด์  
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

ความเชี่ยวชาญ    เศรษฐกิจและสงัคม 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP 208/2015) 
     หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC 20/2015) 
     หลกัสตูร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG 8/2016) 
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

การถือหุ้นในบริษัท   ไมม่ี 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไมม่ี 
ในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไมม่ี 
ในกจิการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  
 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไมม่ี 
ในกจิการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

mailto:service@sci-mfgr.com
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Address : 107/1 Moo1, Bangna-Trad Km. 27 Rd., Bangbor, Samutprakarn 10560 

Head Office Tel : 66-23381414, -7  Fax : 66-27080326, -7  E-mail : service@sci-mfgr.com 
Executive Office Tel : 66-3618014-7  Fax : 66-23618018 E-mail : bod@sci-groups.com 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี 
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชมุ 7 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 7 ครัง้ 
ในปี 2559  
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 2 ครัง้ (การประชมุคณะกรรมการ 
ชุดย่อยในปี 2559   สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน) 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษทั (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาแลว้เห็นว่า     
นายสเุมธ ชยัเลิศวณิชกลุ มีคณุสมบติัครบถว้นในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฏเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั จึงสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง

mailto:service@sci-mfgr.com


 
 

 

SCI Electric Public Company Limited             สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 

 

30 
Address : 107/1 Moo1, Bangna-Trad Km. 27 Rd., Bangbor, Samutprakarn 10560 

Head Office Tel : 66-23381414, -7  Fax : 66-27080326, -7  E-mail : service@sci-mfgr.com 
Executive Office Tel : 66-3618014-7  Fax : 66-23618018 E-mail : bod@sci-groups.com 

ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ     นางฉตัรทอง ทิพยกะลิน      
(ได้รับการเสนอให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตอ่อีกวาระหนึง่) 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  กรรมการอิสระ 
     กรรมการตรวจสอบ 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ 
 

อายุ     64 ปี 
 

ประวัตกิารศึกษา   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจดัการ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

ความเชี่ยวชาญ    การเงินและการจดัการ 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 99/2012) 
     หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP 23/2016) 
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

การถือหุ้นในบริษัท   ไมม่ี 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 1 แห่ง 
ในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ฟาร์อสีท์ ดีดบีี 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไมม่ี 
ในกจิการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไมม่ี 
ในกจิการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี 
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชมุ 7 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 7 ครัง้ 
ในปี 2559  
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Address : 107/1 Moo1, Bangna-Trad Km. 27 Rd., Bangbor, Samutprakarn 10560 

Head Office Tel : 66-23381414, -7  Fax : 66-27080326, -7  E-mail : service@sci-mfgr.com 
Executive Office Tel : 66-3618014-7  Fax : 66-23618018 E-mail : bod@sci-groups.com 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 6 ครัง้  
ชุดย่อยในปี 2559   (การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ) 
 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษทั (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาแลว้เห็นว่า      
นางฉตัรทอง ทิพยกะลิน มีคณุสมบติัครบถว้นในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฏเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุและไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั จึงสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง
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Address : 107/1 Moo1, Bangna-Trad Km. 27 Rd., Bangbor, Samutprakarn 10560 

Head Office Tel : 66-23381414, -7  Fax : 66-27080326, -7  E-mail : service@sci-mfgr.com 
Executive Office Tel : 66-3618014-7  Fax : 66-23618018 E-mail : bod@sci-groups.com 

ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ     นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาต ิ      
(ได้รับการเสนอให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตอ่อีกวาระหนึง่) 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  กรรมการอิสระ 
     กรรมการตรวจสอบ 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการอิสระ 
 

อายุ     55 ปี 
 

ประวัตกิารศึกษา   ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Master of Management, University of Wollongong, NSW, ออสเตรเลีย 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

ความเชี่ยวชาญ    บญัชีและการจดัการ 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP 58/2005) 
     หลกัสตูร Risk Management Program (RCL 4/2016) 
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

การถือหุ้นในบริษัท   ไมม่ี 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 2 แห่ง 
ในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  

           - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟู๊ ดแอนด์ดริง้ส์ 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 2 แห่ง 
ในกจิการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน -  กรรมการผู้จดัการ บจก. ปีติเสวี   
 -  กรรมการ บจก. มอร์สตีเฟ่นส์ ดีไอเอ เสวี 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไมม่ี 
ในกจิการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี 
 

 

mailto:service@sci-mfgr.com


 
 

 

SCI Electric Public Company Limited             สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 

 

33 
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Head Office Tel : 66-23381414, -7  Fax : 66-27080326, -7  E-mail : service@sci-mfgr.com 
Executive Office Tel : 66-3618014-7  Fax : 66-23618018 E-mail : bod@sci-groups.com 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชมุ 7 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 7 ครัง้ 
ในปี 2559  
  

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชมุ 5 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 6 ครัง้  
ชุดย่อยในปี 2559   (การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ) 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษทั (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาแลว้เห็นว่า      
นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ มีคณุสมบติัครบถว้นในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฏเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั จึงสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง
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Address : 107/1 Moo1, Bangna-Trad Km. 27 Rd., Bangbor, Samutprakarn 10560 

Head Office Tel : 66-23381414, -7  Fax : 66-27080326, -7  E-mail : service@sci-mfgr.com 
Executive Office Tel : 66-3618014-7  Fax : 66-23618018 E-mail : bod@sci-groups.com 

ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

ชื่อ     นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกลุ      
(ได้รับการเสนอให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตอ่อีกวาระหนึง่) 

 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  กรรมการ  
 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  กรรมการ 
 

อายุ     36 ปี 
 

ประวัตกิารศึกษา   ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ 
ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบรีุ 

ความเชี่ยวชาญ    บริหารธุรกิจ/บริหารงานโครงการ และวิศวกรรมศาสตร์ 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP 179/2013) 
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

การถือหุ้นในบริษัท   18,315,500 หุ้น 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไมม่ี 
ในกจิการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 8 แห่ง 
ในกจิการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บจก. อาจีกาวา่ แอนด์ เอสซีไอ เมทลั เทค 

 - กรรมการ บจก. เอสซีไอ โฮลดิง้ จ ากดั  
 - กรรมการ บจก. ตาดสเลน พาวเวอร์ (สปป.ลาว) 
 - กรรมการ บจก. เอฟ อาร์ พี  
 - กรรมการ บจก. สตาร์ เรลล์ 
 - กรรมการ บจก. ททีูเอม็ อินเตอร์ เนชัน่แนล 
 - กรรมการ บจก. เอสซีไอ เมทลั เทค (เมียนมาร์) 
 - กรรมการ บจก. เอสซีไอ เอเนซิส 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไมม่ี 
ในกจิการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
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Address : 107/1 Moo1, Bangna-Trad Km. 27 Rd., Bangbor, Samutprakarn 10560 

Head Office Tel : 66-23381414, -7  Fax : 66-27080326, -7  E-mail : service@sci-mfgr.com 
Executive Office Tel : 66-3618014-7  Fax : 66-23618018 E-mail : bod@sci-groups.com 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 1 ปี 
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชมุ 7 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 7 ครัง้ 
ในปี 2559   
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ไมม่ี 
ชุดย่อยในปี 2559 

mailto:service@sci-mfgr.com



