สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2.
ข้ อมูลของบุคคลซึ่งได้ รับการเสนอชื่อเพื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ-นามสกุล

:

นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี

ตําแหน่ ง

:

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล

คุณวุฒทิ างการศึกษา

:

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

:

ปริ ญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

:

Certificate in Management Development Program The Wharton School of the University of
Pennsylvania
Certificate in Inno-Leadership program INSEAD University (France)
Certificate “Executive development Program” Graduate School of business, Columbia
University

:
:
ประวัติการฝึ กอบรม

:
:

DAP รุ่นที่่ SCC/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
DCP รุ่นที่่ 122/2009 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ประสบการณ์ การทํางาน
2557 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

2562 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

2558 – ปั จจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

2564 – ปั จจุบนั กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

2563 – ปั จจุบนั กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)

2562 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษาและกรรมการด้ านบัญชีภาษี อากร

สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (ในพระบรม

และบัญชีบริ หาร
2561 – ปั จจุบนั ทีป่ รึกษา

ราชูปถัมป์ )
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2559 – ปั จจุบนั กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

2559 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2.
2557 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

บริ ษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2556 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษาสํานักผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่การเงินและการลงทุน บริ ษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
2556 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริ ษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

2556 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริ ษัท ซิงเกอร์ ลสี ซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

2556 – 2563

กรรมการ

บริ ษัท เอสจี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด

2558 – 2559

กรรมการอิสระ

บริ ษัท นกสกู๊ต แอร์ ไลน์

2548 – 2555

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท เอสซีจี แอคเค้ าน์ติ ้ง เซอร์ วิสเซส จํากัด

การถือหุ้นในบริษัท

:

ไม่มี (ปิ ดสมุดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2564)

ได้ รับการแต่ งตัง้ เมื่อวันที่

:

6 กุมภาพันธ์ 2557 (ได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562 ณ วันที่ 25 เมษายน 2562: ดํารงตําแหน่งเป็ นเวลา 8 ปี 22 วัน และหากได้ รับ
การแต่งตังในวาระนี
้
้อีก 3 ปี ระยะเวลาที่จะดํารงตําแหน่งจะรวมเป็ น 11 ปี 22 วัน)

การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2564 :

เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 13/13 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัท/กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
กลุม่ บริ ษัทฯ
บริ ษัทจดทะเบียน
กิ จ การอื่ น การดํารงตําแหน่งในบริ ษัท/กิ จ การที่
( ที่ ไ ม่ ใ ช่ แข่ ง ขัน หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของ
บ ริ ษั ท จ ด กลุม่ บริ ษัท
ทะเบียน)
จํานวน
ประเภทกรรมการ
5 แห่ง

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เอสซีจี เซรา
มิกส์ จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บริ ษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

ไม่มี

ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2.
บริ ษัทจดทะเบียน

จํานวน

ประเภทกรรมการ

กิ จ การอื่ น การดํารงตําแหน่งในบริ ษัท/กิ จ การที่
( ที่ ไ ม่ ใ ช่ แข่ ง ขัน หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของ
บ ริ ษั ท จ ด กลุม่ บริ ษัท
ทะเบียน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริ ษัท
ซิงเกอร์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท ซิงเกอร์ ลสี ซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง ดังนี ้
ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/บริ ษัทย่อย

คุณสมบัติ
ไม่เป็ น

การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่อไปนี ้ กับบริ ษัท/บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/
บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่
ผ่านมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ
ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
(2) เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้ า/บริ การ
การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยืมเงิน)

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2.
ข้ อมูลของบุคคลซึ่งได้ รับการเสนอชื่อเพื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ-นามสกุล

:

นายสหัส ตรี ทิพยบุตร

ตําแหน่ ง

:

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

คุณวุฒทิ างการศึกษา

:

ปริ ญญาโท MS in Computer and Information Sciences,
Syracuse University, USA

ประวัติการฝึ กอบรม

:

ปริ ญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

:

DAP รุ่นที่ 28/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

:

SFE รุ่นที่ 17/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

:

HMS รุ่นที่ 2/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ประสบการณ์ การทํางาน
2557 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

2557 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

2558 – ปั จจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

2564 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

2555 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ

บริ ษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน)

2551 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

2549 – ปั จจุบนั กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

2542 – ปั จจุบนั กรรมการ

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

2561 – 2564

ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

2556 – 2562

กรรมการ

บริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด

2551 –2563

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2551 – 2555

ประธานกรรมการ

บริ ษัท กรุงไทยธุรกิจบริ การ จํากัด

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2.
2551 – 2555

กรรมการ

บริ ษัท เทรดสยาม จํากัด

2547 – 2551

กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

:

0.033% (ปิ ดสมุดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2564)

ได้ รับการแต่ งตัง้ เมื่อวันที่

:

6 กุมภาพันธ์ 2557 (ได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562 ณ วันที่ 25 เมษายน 2562: ดํารงตําแหน่งเป็ นเวลา 8 ปี 22 วัน และหากได้ รับ
การแต่งตังในวาระนี
้
้อีก 3 ปี ระยะเวลาที่จะดํารงตําแหน่งจะรวมเป็ น 11 ปี 22 วัน)

การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2564 :

เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 13/13 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัท/กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
กลุม่ บริ ษัทฯ
กิ จ การอื่ น การดํารงตําแหน่งในบริ ษัท/กิ จ การที่
บริ ษัทจดทะเบียน
( ที่ ไ ม่ ใ ช่ แข่ ง ขัน หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของ
บ ริ ษั ท จ ด กลุม่ บริ ษัท
ทะเบียน)
จํานวน
ประเภทกรรมการ
2 แห่ง

- ประธานกรรมการ บริ ษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริ หาร บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด
(มหาชน)

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง ดังนี ้
ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/บริ ษัทย่อย

คุณสมบัติ
ไม่เป็ น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2.
การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่อไปนี ้ กับบริ ษัท/บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/
บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่
ผ่านมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ

ไม่เป็ น

ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
(2) เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้ า/บริ การ
การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยืมเงิน)

ไม่เป็ น
ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2.
ข้ อมูลของบุคคลซึ่งได้ รับการเสนอชื่อเพื่อแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ-นามสกุล

:

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

ตําแหน่ ง

:

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒทิ างการศึกษา

ประวัติการฝึ กอบรม

:

ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต ทอ. โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ

:

วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 28

:

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42

:

DAP รุ่นที่ 26/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

:

DCP รุ่นที่ 122/2009 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

:

หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน รุ่นที่ 5 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร ระดับสูงภาครัฐ

ประสบการณ์ การทํางาน
2557 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

2557 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

2558 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)

2552 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ

บริ ษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

2558 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ

บริ ษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

2558 – ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

2558 – ปั จจุบนั กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ

บริ ษัท บูรพาเทคนิคอลเอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2555 – 2556

รองประธานกรรมการ และ

บริ ษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด

ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2552 – 2558

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

2552

รองผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด

กองบัญชาการกองทัพไทย

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2.
2552 - 2554

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

:

0.00 % (ปิ ดสมุดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2564)

ได้ รับการแต่ งตัง้ เมื่อวันที่

:

6 กุมภาพันธ์ 2557 (ได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562 ณ วันที่ 25 เมษายน 2562: ดํารงตําแหน่งเป็ นเวลา 8 ปี 22 วัน และหากได้ รับ
การแต่งตังในวาระนี
้
้อีก 3 ปี ระยะเวลาที่จะดํารงตําแหน่งจะรวมเป็ น 11 ปี 22 วัน)

การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2564 :

เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 13/13 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกําหนดและพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัท/กิจการที่แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ
บริ ษัทจดทะเบียน

จํานวน

ประเภทกรรมการ

2 แห่ง

- ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริ ษัท สาลี่ อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบบริ ษัท บูรพาเทคนิคอลเอ็นจิ
เนียริ่ ง จํากัด (มหาชน)

กิ จ การอื่ น การดํารงตําแหน่งในบริ ษัท/กิ จ การที่
( ที่ ไ ม่ ใ ช่ แข่ ง ขัน หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของ
บ ริ ษั ท จ ด กลุม่ บริ ษัท
ทะเบียน)
ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง ดังนี ้
ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/บริ ษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่อไปนี ้ กับบริ ษัท/บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/
บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่
ผ่านมา

คุณสมบัติ
ไม่เป็ น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2.
(1) เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ

ไม่เป็ น

ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
(2) เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้ า/บริ การ
การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยืมเงิน)

ไม่เป็ น
ไม่มี

