สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
รายนามและประวัติของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล

: นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่ งตัง้

: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

ตาแหน่ งปั จจุบนั

: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ

: 62 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

:  วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต(สาขาวิศวกรรมระบบจราจรและการขนส่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:  อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 223/2016
 อบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่ น
3/2016 (RCL) รุ่ น 3/2016

การถือหุ้นในบริษัท

:

1. ตนเอง

0.04

2. คูส
่ มรส

ไม่มีห้ นุ

3. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มีห้ นุ

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

: 1 ปี 10 เดือน (เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)

ประสบการณ์ การทางาน

:



บริ ษัทจดทะเบียน
10 พ.ย. 2560-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

 บริ ษัทจากัดหรื อหน่วยงานอื่น
พ.ศ. 2559

อธิบดีกรมเจ้ าท่า

พ.ศ. 2557-2559

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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พ.ศ. 2555-2557

อธิบดีกรมเจ้ าท่า (Director General Marine Department)

พ.ศ. 2553-2555

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(หัวหน้ ากลุม่ ภารกิจด้ านการขนส่ง)

พ.ศ. 2552-2553

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

พ.ศ. 2551-2552

ที่ปรึกษาด้ านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก
(นักวิชาการขนส่งระดับทรงคุณวุฒิ)

พ.ศ. 2550-2551

ที่ปรึกษาด้ านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก
(นักวิชาการขนส่ง 10 ชช.)

พ.ศ. 2545-2550

ผู้อานวยการสานักวางแผน (วิศวกรโยธา 9)

พ.ศ. 2545

วิศวกรวิชาชีพ 9 วช. (วิศวกรรมโยธา)

พ.ศ. 2542-2545

โยธาธิการจังหวัด (เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานช่าง 8)

ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร
หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัท หรือบริษัทย่ อย

: -ไม่มี-

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจด
ทะเบียนอื่นในปั จจุบนั

: -ไม่มี-

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ :
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียนในปั จจุบัน

-ไม่มี-

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทาให้ มคี วามขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท

: -ไม่มี-

การเข้ าประชุมในปี 2561

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครัง้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.
รายนามและประวัติของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อ – นามสกุล

: พล.ต.ต.ประยนต์ ลาเสือ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่ งตัง้

: กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน

ตาแหน่ งปั จจุบนั

: กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกาหนดค่าตอบแทน

อายุ

: 65 ปี

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

:  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์
 รัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รัฐประศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิต โรงเรี ยนนายร้ อยตารวจ ( นรต.31)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :  อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ น 144/2018

การถือหุ้นในบริษัท

:

1. ตนเอง

0.17

2. คูส
่ มรส

ไม่มีห้ นุ

3. บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มีห้ นุ

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

: 1 ปี 10 เดือน (เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560)

ประสบการณ์ การทางาน

:



บริ ษัทจดทะเบียน
23 ส.ค. 2560-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

 บริ ษัทจากัดหรื อหน่วยงานอื่น
รับราชการในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
ตาแหน่ง ผู้บงั คับการสืบสวนสอบสวนตารวจนครบาล
ตาแหน่ง ผู้บงั คับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตารวจภูธร ภาค3
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ผกก.1
ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร
หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัท หรือบริษัทย่ อย

: -ไม่มี-

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจด
ทะเบียนอื่นในปั จจุบนั

: -ไม่มี-

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ :
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียนในปั จจุบัน

-ไม่มี-

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ทาให้ มคี วามขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท

: -ไม่มี-

การเข้ าประชุมในปี 2561

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/13 ครัง้
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