
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส    

ตาํแหน่ง   : กรรมการ  และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาโท การบริหารและการจดัการ มหาวิทยาลยัอินเดียนา  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

: ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม : DCP รุ่นท่ี 124/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท 

: Credit Rating Analysis - Organized by ASEAN Forum on Credit Rating Agencies (AFCRA) in:  

Malaysia; Indonesia; Philippines and Thailand 

: Credit Rating Analysis - Organized by Standard & Poor’s, New York 

: Corporate Banking and Project Financing - Organized by Fortis Bank SA/NV, Brussels, 

Belgium 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2558 – ปัจจบุนั      กรรมการ             บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั      กรรมการ บริหารความเสีย่ง           บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – 2560      ประธานคณะกรรมการบริหาร                      บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2553 - 2557         กรรมการ                                                    บริษัท พฤกษา-เอชดีซีเฮาส์ซิง่ จํากดั 

2553 - 2557         กรรมการ                                                    บริษัท พฤกษา - โมฮนั มธูา เรียล เอสเตท จํากดั 

2553 - 2557        กรรมการ                                                    บริษัท พฤกษา ลกัโซร่า เฮ้าส์ซิ่ง จํากดั                                                 

2552 – 2557        กรรมการ                                                    บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

2552 - 2557        กรรมการ                                                    บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซี่ส์ จํากดั 

2552 – 2557        กรรมการ                                                    บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซี่ส์ เซอร์วิส จํากดั 

2552 - 2557        กรรมการ                                                    บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

การถอืหุ้นในบริษัท   : ไมม่ี (ปิดสมดุทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2563) 

ได้รับการแต่งตัง้เม่ือวนัที่      : 

 

9 พฤษภาคม 2558 ( ได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2560 ณ วนัท่ี 4 เมษายน 2560  : ดํารงตาํแหนง่เป็นเวลา 5 ปี 10 เดือน) 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563  : เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 6/6 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 

ข้อมลูการดาํรงตําแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ 

กลุม่บริษัทฯ 

บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการ อ่ืน

( ท่ี ไ ม่ ใ ช่

บ ริ ษั ท จ ด

ทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการท่ี

แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ

กลุม่บริษัท 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

ไมม่ี - ไมม่ี ไมม่ี 

    

 

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผา่นมา 

(1)    เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ

ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

(2)  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

(3) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สินค้า/บริการ 

การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)  

  

 

 

ไมเ่ป็น 

ไมเ่ป็น 

ไมม่ ี

 

  



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นายพีระพงศ์ จรูญเอก    

ตาํแหน่ง   : กรรมการ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

                                                         และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  

                                                        มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

: Master Degree of Engineering, University of New South Wales, Australia 

: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 ประวัติการฝึกอบรม : DCP รุ่นท่ี 122/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท 

: International Construction and Engineering Contract, The Engineering Institute of Thailand 

Under H.M. The King's Patronage 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2552 - ปัจจบุนั                    กรรมการ                               บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั                    กรรมการบริหาร                     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั                    กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน      บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2552 - ปัจจบุนั                    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร         บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั                    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร          บริษัท ออริจิน้ วนั จํากดั 

การถอืหุ้นในบริษัท   : 60.33 % (ปิดสมดุทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2563) 

หมายเหต ุรวมสดัสว่นการถือหุ้นท่ีถือโดยนางอารดา จรูญเอก บริษัท ทนุพีรดา จํากดั  

ด.ช.พีระ จรูญเอก และ ด.ญ.รดา จรูญเอก ซึง่เป็นบคุคลกลุม่เดียวกนั 

ได้รับการแต่งตัง้เม่ือวนัที่      : 30 เมษายน 2558 ( ได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่อีกวาระ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561  : ดํารงตําแหนง่เป็นเวลา 5 ปี 11 เดือน  ) 

 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 : เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 2/2 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

ข้อมลูการดาํรงตําแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ 

กลุม่บริษัทฯ 

บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการ อ่ืน

( ท่ี ไ ม่ ใ ช่

บ ริ ษั ท จ ด

ทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการท่ี

แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ

กลุม่บริษัท 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

ไมม่ี - ไมม่ี ไมม่ี 

    

 

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย เป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผา่นมา 

(1)    เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ

ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

(4)  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

(5) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สินค้า/บริการ 

การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)  

  

 

 

เป็น 

ไมเ่ป็น 

ไมม่ ี

 

  



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นางอารดา จรูญเอก    

ตาํแหน่ง   : กรรมการ  กรรมการบริหารความเสีย่ง และประธานอํานวยการ  

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

                                                        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

: Master of Commerce, Commerce and Accountancy Faculty, Sydney University, Australia 

: ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี เอกการเงินและการธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม : DAP รุ่นท่ี 111/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2558 – ปัจจบุนั      กรรมการ บริหารความเสีย่ง  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2552 - ปัจจบุนั                    กรรมการ                              บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั                    กรรมการบริหาร                    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั                    ประธานอํานวยการ  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2552 - 2560                     ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร        บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2552 - 2557                 ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร        บริษัท ออริจิน้ วนั จํากดั 

การถอืหุ้นในบริษัท   : 60.33 % (ปิดสมดุทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2563) 

หมายเหต ุรวมสดัสว่นการถือหุ้นท่ีถือโดยนายพีระพงศ์ จรูญเอก บริษัท ทนุพีรดา จํากดั  

ด.ช.พีระ จรูญเอก และ ด.ญ.รดา จรูญเอก ซึง่เป็นบคุคลกลุม่เดียวกนั  

ได้รับการแต่งตัง้เม่ือวนัที่      : 30 เมษายน 2558 ( ได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่อีกวาระ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2561  : ดํารงตําแหนง่เป็นเวลา 5 ปี 11 เดือน  ) 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563  : เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 6/6 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 2/2 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 

ข้อมลูการดาํรงตําแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

 

บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการ อ่ืน

( ท่ี ไ ม่ ใ ช่

บ ริ ษั ท จ ด

ทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการท่ี

แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ

กลุม่บริษัท 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

ไมม่ี -  ไมม่ี ไมม่ี 

    

 

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย เป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผา่นมา 

(1)    เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ

ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

(6)  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

(7) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สินค้า/บริการ 

การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)  

 

  

 

เป็น 

ไมเ่ป็น 

ไมม่ ี

 


