
ประวัติกรรมการ

นายประสัณห� เชื้อพานิช
อายุ: 71 ป�
ตำแหน�งป�จจ�บันในบร�ษัท :
     กรรมการอิสระ
     ประธานกรรมการตรวจสอบ
     ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

ปร�ญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิสาขาการบัญชี / มหาว�ทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต / สภาว�ชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางการสอบบัญชี / จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต Asean Chartered Professional Accountant / สภาว�ชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ�
หลักสูตร Executive Management Program / Ivey Business School University of Western Ontario 
หลักสูตร Leading Professional Services Firm / Harvard Business School 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) / สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) / สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร Board Matters and Trends Program (BMT) / สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) / สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย
หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) / สถาบันกรรมการบร�ษัทไทย

ประวัติการดำรงตำแหน�งในรอบ 5 ป�ที่ผ�านมา

สัดส�วนการถือหุ�นในบร�ษัท* (ร�อยละ) : 0.01
ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างกรรมการและผู�บร�หาร : ไม�มี
* รวมคู�สมรส บุคคลที่อยู�กินกันฉันสามีภร�ยา และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะ

วันที่ดำรงตำแหน�งเป�นกรรมการ  : 30 พฤษภาคม 2562

ประวัติการศึกษา/ประวัติการอบรม :

การดำรงตำแหน�งในบร�ษัทจดทะเบียน

ป�

2562 - ป�จจ�บัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

บร�ษัท เคอร�่ เอ็กซ�เพรส
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2565 - ป�จจ�บัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท สิงห� เอสเตท จำกัด (มหาชน)

2565 - ป�จจ�บัน กรรมการ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง 
และกรรมการเทคโนโลยี

บร�ษัท เอสซีบี เอกซ� จำกัด (มหาชน)

2556 - 2564 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

บร�ษัท ไทย โซล�าร� เอ็นเนอร�ย่ี จำกัด
(มหาชน)

2560 - 2564 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และ
ประธานกรรมการคณะทำงานพัฒนาสู�ความยั่งยืน

บร�ษัท แอดวานซ� อินโฟร� เซอร�ว�ส
จำกัด (มหาชน)

2559 - 2562 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล
จำกัด (มหาชน)

ตำแหน�ง บร�ษัทจดทะเบียน



ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ป�ที่ผ�านมา : ไม�มี

2565 - ป�จจ�บัน กรรมการ ประธานกรรมการบร�หาร และกรรมการเทคโนโลยี ธนาคารไทยพาณิชย� 
จำกัด (มหาชน)

2565 - ป�จจ�บัน กรรมการ บร�ษัท เอสซีบี เดต�า เอกซ� จำกัด

ป� ตำแหน�ง บร�ษัท/หน�วยงาน

2563 - ป�จจ�บัน

2564 - ป�จจ�บัน ประธานกิตติมศักดิ์ ที่ปร�กษาคณะกรรมการสมาคมฯ สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย

ที่ปร�กษานายกรัฐมนตร�ด�านเศรษฐกิจ คณะที่ปร�กษานายกรัฐมนตร� สำนักนายกรัฐมนตร�

2565 - ป�จจ�บัน ประธานกรรมการ บร�ษัท ออโต� เอกซ� จำกัด

2563 - ป�จจ�บัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาและส�งเสร�มองค�การมหาชน สำนักงานการว�จัยแห�งชาติ

2563 - ป�จจ�บัน

กรรมการผู�ทรงคุณว�ฒิ

กองทุนประกันชีว�ต

2563 - ป�จจ�บัน คณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ
กระทรวงการคลัง

อนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐว�สาหกิจ2561 - ป�จจ�บัน คณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ
กระทรวงการคลัง

2562 - 2565 กรรมการผู�ทรงคุณว�ฒิด�านบัญชี กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะอนุกรรมการด�านธรรมาภิบาลและค�าตอบแทน

คณะกรรมกำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย�

2561 - ป�จจ�บัน กรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐว�สาหกิจ

กรรมการผู�ทรงคุณว�ฒิ

กระทรวงการคลัง

2556 - 2565 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย� 
จำกัด (มหาชน)

2560 - ป�จจ�บัน กรรมการผู�ทรงคุณว�ฒิด�านการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ

2560 - ป�จจ�บัน ที่ปร�กษา คณะที่ปร�กษาด�านการสอบบัญชี 
คณะที่ปร�กษาด�านการระดมทุน และการกำกับบร�ษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย�

2560 - 2564

ประธานกรรมการ คณะกรรมการแนวร�วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต�อต�าน

การทุจร�ต

2559 - 2565 กรรมการตรวจสอบการบร�หารงานประจำมหาว�ทยาลัย สภามหาว�ทยาลัยมหิดล

2560 - 2564

ประธานกรรมการ สมาคมส�งเสร�มสถาบัน
กรรมการบร�ษัทไทย

กรรมการ2559 - 2563 สถาบันว�ทยาการประกันภัยระดับสูง

2558 - ป�จจ�บัน กรรมการบร�หารการเง�นและทรัพย�สิน มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล�าธนบุร�

2557 - 2563 กรรมการผู�ทรงคุณว�ฒิด�านบัญชี และประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส�งเสร�มการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย

2557 - ป�จจ�บัน กรรมการผู�ทรงคุณว�ฒิด�านบัญชี และ
กรรมการพ�จารณาการทุ�มตลาดและการอ�ดหนุน

กระทรวงพาณิชย�

การดำรงตำแหน�งในบร�ษัท/หน�วยงานอื่นๆ ที่มิใช�บร�ษัทจดทะเบียน


