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ประวตัิกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งเพื่อดาํรงตําแหน่งแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 
 
 
 

ตาํแหน่ง  
 กรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
เขา้รับตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 2558 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติอบรม 
ปริญญาตรี การจดัการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
ปริญญาโท เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 128/2559 
 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ Unity I. Capital Limited 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอส.เอน็.เอน็.พี. อินเตอร์เทรด จาํกดั 
2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เขาเต่า พาราไดซ์ บีซ จาํกดั 
2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอบ๊โซลูท โปรดกัส์ จาํกดั 
2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เค. เอช. แพลนเทชัน่ จาํกดั 
2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กิมเฮง เดล่ีฟู้ดส์ จาํกดั 
2539 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศรีเจริญไพบูลยพ์ฒันา จาํกดั 
2537– ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามราชบุรีอุตสาหกรรม จาํกดั 

นายวิวรรธน์ ไกรพสิิทธ์ิกุล 
อายุ 64 ปี 

 



    ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

2534 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ผลิตภณัฑอ์าหารกิมเฮง จาํกดั 
2534 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ศรีนานาพร มาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 
 
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งท่ีสําคญั 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั 
2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั 
2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั 
2556 – ปัจจุบนั  กรรมการบริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
2556 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั 
2553 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั เสริมสร้างพลงังาน จาํกดั 
 
คุณสมบัติต้องห้าม  
1. ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
2. ไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ  
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ตาํแหน่ง  
 กรรมการ (ท่ีมีคุณสมบติัเป็น กรรมการอิสระ) 
 กรรมการตรวจสอบ 

 
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
เขา้รับตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติอบรม 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท การเงิน Pace University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 87/2554 
 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน 

2560 – 2561 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายการเงิน) บริษทั กุลธรเคอร์บ้ี จาํกดั (มหาชน) 
2561 – 2562 กรรมการ บริษทั กลุธรเคอร์บ้ี จาํกดั (มหาชน) 
2560 – 2562 กรรมการ บริษทั กลุธรพรีเมียร์ จาํกดั 
2560 – 2562 กรรมการ บริษทั กลุธรเคอร์บ้ีเฟาร์ดร่ี จาํกดั 
2560 – 2562 กรรมการ บริษทั กลุธรสตีล จาํกดั 
2560 – 2562 กรรมการ บริษทั กลุธรแมททีเรียลส์แอนดค์อนโทรลส์ จาํกดั 
2560 – 2562 กรรมการ บริษทั กลุธรเมททลัโปรดกัส์ จาํกดั 
2560 – 2562 กรรมการ บริษทั กลุธรวิจยัและพฒันา จาํกดั 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เดอะ ไวทส์เปซ จาํกดั 
2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั มาสเตอร์คาร์เร้นเทิล จาํกดั 
2559 – 2560 กรรมการ บริษทั เบฟโปร เอเชีย จาํกดั 

    นายธนา บุบผาวาณิชย์ 
อายุ 51 ปี 
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2561 – ปัจจุบนั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส-การเงิน บริษทั ไทยนํ้าทิพย ์จาํกดั 
 
ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งท่ีสําคญั 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 
 
คุณสมบัติต้องห้าม  
1. ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
2. ไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ  
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ตาํแหน่ง  
 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเส่ียง 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
เขา้รับตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 2558 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา / ประวัติอบรม 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโท การเงิน Imperial College Business School ประเทศสหราชอาณาจกัร 
Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 128/2559 
 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ Unity I. Capital Limited 
2558 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั โกรว ์โกลเบิล (ประเทศไทย) จาํกดั 
2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เขาเต่า พาราไดซ์ บีช จาํกดั 
2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ไพรมาร่ี เอนเนอจ้ี จาํกดั 
2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ที.เค.เอช. ฟู้ดส์ โปรดกัส์ จาํกดั 
2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ยนิู พาวเวอร์ เทค จาํกดั 
2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ไทย ฟาสเตอร์ โปรดกัส์ จาํกดั 
2551 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ที.เค.เอช. เทรดด้ิง แอนด ์เซอร์วสิ จาํกดั 

    นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพสิิทธ์ิกุล 
อายุ 40 ปี 
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ประสบการณ์ทํางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งท่ีสําคญั 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร/  กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ S. Global Power Limited 
2559 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ Surge Energy Limited 
2558 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั เสริมสร้าง อินฟินิท จาํกดั 
2558 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั เพรสทิจ กรุ๊ป จาํกดั 
2558 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั เอสเซนเชียล พาวเวอร์ จาํกดั 
2557 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั เสริมสร้าง อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
2557 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั สยาม รีนิวเอเบ้ิลพาวเวอร์ จาํกดั 
2557 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั เสริมสร้าง โซลาร์ จาํกดั 
2557 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั สยามคลีนโซลูชัน่ จาํกดั 
2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั พลสั เอนเนอจ้ี จาํกดั 
2557 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั พรินซิเพิล พาวเวอร์ จาํกดั 
2556 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บริษทั เสริมสร้าง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
2556 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ทริปเป้ิลพี รีนิวเอเบ้ิล จาํกดั 
2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทัเสริมสร้างพลงังาน จาํกดั  
2562 – ปัจจุบนั  กรรมการ Sermsang Sustainable Singapore Private Limited 
2562 – ปัจจุบนั  กรรมการ TenunnGerel Construction LLC 
2562 – ปัจจุบนั  กรรมการ Truong Thanh Quang Ngai Power and High Technology Joint Stock Company 
2562 – ปัจจุบนั  กรรมการ Truong Thanh Tra Vinh Wind Power Joint Stock Company  
 
คุณสมบัติต้องห้าม  
1. ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
2. ไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ  
  

 
 
 


