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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ประวัติกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

 นายช านาญ วังตาล       
อายุ  68  ปี        
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ    
การศึกษา  

- ปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา Saint Vincent College ประเทศสหรัฐอเมริกา   

ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   (IOD) รุ่นท่ี 114/2558 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  7 ปี 8 เดือน  

การเข้าร่วม การเข้าร่วมประชุมในปี 2564      จ านวนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 8/8 100.00 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 100.00 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 100.00 

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 1/1 100.00 
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 1/1 100.00 
ประสบการณ์ท างานในช่วง 5 ปี 

2563 - ปัจจบุนั                    กรรมการ กรรมการบริหาร  บริษทั เอ คิว เอสเตท (มหาชน) 

2563 - ปัจจบุนั              กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั                    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอส แอล เอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

2561 – ปัจจุบนั              กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั  (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบนั              กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

2557 – 2561              ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน 

(1)  ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนจ านวน 4 แห่ง ดงัน้ี  

2563 - ปัจจบุนั                    กรรมการ กรรมการบริหาร  บริษทั เอ คิว เอสเตท  (มหาชน) 

2563 - ปัจจบุนั              กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษทั เวล เกรด เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั                    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอส แอล เอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

2561 – ปัจจุบนั              กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั  (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบนั              กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

(2)  ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผูบ้ริหารในกิจการอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนตาม (1) ขา้งตน้)   -ไม่มีการด ารงต าแหน่ง- 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั  -ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว- 
การถือหุ้นของบริษทั ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 26 พฤศจิกายน 2564    -ไม่มี- 
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ประวัติกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
นายธัญชาติ กจิพพิธิ 
อายุ   65  ปี  
ต าแหน่งในบริษัท      กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั / กรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล / กรรมการบริหารความเส่ียง 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
การศึกษา   

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-      Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 171/2556 
-      Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี SET/2555 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  7 ปี 8 เดือน 
การเข้าร่วมประชุมในปี  2564   จ านวนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
ประชุมคณะกรรมการบริษทั   8/8 100.00 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 23/23 100.00  
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 100.00 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 2/2 100.00 
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 1/1 100.00 
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 1/1 100.00 

ประสบการณ์ท างานในช่วง 5 ปี 
2563 – ปัจจุบนั  กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล  

บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน 
 (1) ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนจ านวน 1 แห่ง ดงัน้ี 

2563 – ปัจจุบนั  กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล  

บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
(2) ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนตาม (1) ขา้งตน้) จ านวน 5 แห่ง  
2563 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั กรีนเอร์ิธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ธญัณัช โฮลดิ้ง จ ากดั 
2553 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั คอนโทร์โน จ ากดั 
2534 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั สยามวาสโก จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั  -ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว- 
การถือหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 736,720,000 หุ้น หรือร้อยละ 61.39 
ถือหุ้นดว้ยตนเอง จ านวน 716,720,000 หุ้น คดิเป็นอตัราร้อยละ 59.73 
ถือหุ้นทางออ้ม (ภรรยา) จ านวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 1.67 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : บิดาของ ดร.ฤทธี กิจพิพิธ และ น.ส.นริศรา กิจพิพิธ 
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ประวัติกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
 

นางสาวนริศรา กจิพพิธิ        
 

อายุ  34  ปี 
ต าแหน่งในบริษัท             กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
การศึกษา  

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการเงินและการบริหารความเส่ียง Imperial College Business School, London  
ประเทศสหราชอาณาจกัร 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม University of Southern California, Los Angeles ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
รุ่นท่ี 7/2562 

- Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 32/2560 
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 171/2556 
- Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่น 49/2556 
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี SET/2555 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 สิงหาคม 2557 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   7 ปี 8 เดือน   
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564   จ านวนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/8 75.00  
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 20/23 85.00  
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3/3 100.00 

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 1/1 100.00 
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 0/1     0.00 

ประสบการณ์ท างานในช่วง 5 ปี 
2561 – ปัจจุบนั  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานกลยทุธ์ บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในปัจจุบัน 
(1) ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนจ านวน 1 แห่ง ดงัน้ี 
2561 – ปัจจุบนั                รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานกลยทุธ์ บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั                กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
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(2) ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอื่น (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนตาม (1) ขา้งตน้) จ านวน 13 แห่ง      

2564 – ปัจจุบนั            กรรมการ บริษทั เครือข่ายก๊าซไทย-ญ่ีปุ่ น จ ากดั 

2564 – ปัจจุบนั                  กรรมการ บริษทั สแกน เมดิเฮิร์บ จ ากดั 

2563 – ปัจจุบนั            กรรมการ บริษทั สแกน เอิร์ธ พาวเวอร์ จ ากดั 

2562 – ปัจจุบนั            กรรมการ บริษทั สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จ ากดั 

2560 – ปัจจุบนั            กรรมการ บริษทั ธญันชั โฮลดิ้ง จ ากดั 

2560 – ปัจจุบนั            กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั วี.โอ.เน็ต ไบโอดีเซล เอเชีย จ ากดั 

2560 – ปัจจุบนั            กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอมม่ี เอน็จีวี จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั             กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั น ้าพอง เอน็จีวี 2558 จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั             กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอน็ ที เอนเนอจี ก๊าซ จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั             กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เกา้กอ้ง ปิโตรเลียม จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั             กรรมการ บริษทั บี.พี.เอ. อินเตอร์เทรด จ ากดั 

2553 – ปัจจุบนั             กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คอนโทร์โน จ ากดั 

2548 – ปัจจุบนั             กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สยามวาสโก จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั  -ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว- 
การถือหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564         10,000,000 หุ้น หรือ 0.83% 

 

 

 

  


