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ประวตักิรรมการทีเ่สนอให้แต่งตั้งในคร้ังนี ้

ช่ือ  นายเอก  พิจารณ์จิตร อายุ  70  ปี สัญชาติ ไทย 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (สายทฤษฎี ศศ.)  

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท Monetary Policy  

  Middle Tennessee State University (Honor) 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 2560 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ต าแหน่ง สถานที่ประกอบการ ช่วงเวลา 

กรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 

กรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ กรรมการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการ 

กรรมการ 

บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จ  ากดั  

บริษทั สตาร์ปร๊ินท ์จ  ากดั (มหาชน) 

2563-ปัจจุบนั 

2560-2563 

2547-2559 

2545-ปัจจุบนั 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 1 แห่ง 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 1 แห่ง 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่บริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  หุน้สามญัจ านวน 90,000,000/1 หุน้  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.97 
 (ขอ้มูลการถือหุน้ ณ 31 ธ.ค. 63) 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 จ านวน 9 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 9 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: /1รวมการถือหุน้ของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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ประวตักิรรมการทีเ่สนอให้แต่งตั้งในคร้ังนี ้

 

ช่ือ  นายขจิตภูมิ  สุดศก    อายุ  53  ปี สัญชาติ ไทย 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการตลาด 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปริญญาโท  International Marketing (MBA) 
Certificate of Financial Management  
City University, U.S.A 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ    หลกัสูตร Role of  the Chairman Program (RCP)  2563 

หลกัสูตร Strategic Board Master Class (SBM)  2563 

หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leader  2562 

หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  2561 

หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 2561 

หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP)  2558 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ต าแหน่ง สถานที่ประกอบการ ช่วงเวลา 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานสินเช่ือธุรกิจธนกิจ 

 
ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต 

บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั ธนาคารไทยเครดิต จ ากดั (มหาชน)  
(เพ่ือรายยอ่ย) 
บริษทั ธนาคารไทยเครดิต จ ากดั (มหาชน)  
(เพ่ือรายยอ่ย) 

 

2561-ปัจจุบนั 
 
2554-2559 
 
2552-2553 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 2 แห่ง 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท     ไม่มี 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่บริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  หุน้สามญัจ านวน 400,000/1 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.04 

(ขอ้มูลการถือหุน้ ณ 31 ธ.ค. 63) 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา      ไม่มี 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 จ านวน 9 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 9 คร้ัง 
 
 

หมายเหตุ: /1รวมการถือหุน้ของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
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ประวตักิรรมการทีเ่สนอให้แต่งตั้งในคร้ังนี ้

ช่ือ นายสมชาย  วงศรั์ศมี อายุ  52 ปี สัญชาติ ไทย 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาอิเลก็ทรอนิกส์ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 ปริญญาโท Finance (MBA)  
 University of Dallas 
 ปริญญาเอก Engineering Management 
 Heriot-Watt University 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 2560 

  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2555 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย 

ต าแหน่ง สถานที่ประกอบการ ช่วงเวลา 

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง/  
ประธานเจา้หนา้ท่ีสายบญัชีและการเงิน/ กรรมการ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีสายบญัชีและการเงิน / กรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีสายบญัชีและการเงิน / กรรมการ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายแผนและกลยทุธ์องคก์ร 

บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั สมาร์ทแทกฟริด จ ากดั  
บริษทั ที.เค.เอส.เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั สยามพิวรรณ์ จ  ากดั  

2560-ปัจจุบนั 
 
2559-2559 
2558-2559 
2555-2558 
 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 2 แห่ง 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 2 แห่ง 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่บริษทัแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท  หุน้สามญัจ านวน 500,000/1  หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06  

(ขอ้มูลการถือหุน้ ณ 31 ธ.ค. 63) 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี 
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 จ านวน 9 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 9 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:  /1รวมการถือหุน้ของคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 


