
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นายลกัษณะน้อย พึง่รัศม ี   

ตาํแหน่ง   : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

 คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

: ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

: 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  

ประวัติการฝึกอบรม : DAP รุ่นท่่ี SCC/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

: DCP รุ่นท่่ี 122/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั  กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล   บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จํากดั (มหาชน) 

2562 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาและกรรมการด้านบญัชีภาษีอากร  สภาวชิาชีพบญัชีแหง่ประเทศไทย (ในพระบรม 

และบญัชีบริหาร     ราชปูถมัป์)  

2561 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา      สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
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2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ   บริษัท บโูอโน ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2556 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาสาํนกัผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่การเงินและการลงทนุ บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท ซิงเกอร์ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จํากดั 

2556 – 2563 กรรมการ      บริษัท เอสจี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากดั 

2558 – 2559  กรรมการอิสระ     บริษัท นกสกู๊ต แอร์ไลน์ 

2548 – 2555  กรรมการผู้จดัการ     บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติง้ เซอร์วิสเซส จํากดั 

การถอืหุ้นในบริษัท   : ไมม่ี (ปิดสมดุทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2564) 

ได้รับการแต่งตัง้เม่ือวนัที่      : 

 

6 กุมภาพนัธ์ 2557 (ได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2562 ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2562: ดํารงตําแหน่งเป็นเวลา 8 ปี 22 วนั และหากได้รับ

การแตง่ตัง้ในวาระนีอี้ก 3 ปี ระยะเวลาท่ีจะดํารงตําแหนง่จะรวมเป็น 11 ปี 22 วนั) 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564  : เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 5/5 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 1/1 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 

5 แหง่ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซจีี เซรา

มิกส์ จํากดั (มหาชน) 

ไมม่ี ไมม่ี 

 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท บโูอโน ่(ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) 
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บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการ อ่ืน

( ท่ี ไ ม่ ใ ช่

บ ริ ษั ท จ ด

ทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการท่ี

แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ

กลุม่บริษัท 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท                  

ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท ซิงเกอร์ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) จํากดั 

 

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 ี
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ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นายสหสั ตรีทิพยบตุร    

ตาํแหน่ง   : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ 

พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ง     

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาโท  MS in Computer and Information Sciences,  

Syracuse University, USA 

: ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ประวัติการฝึกอบรม : DAP รุ่นท่ี 28/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

: SFE รุ่นท่ี 17/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

: HMS รุ่นท่ี 2/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสีย่ง    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ     บริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร     บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

2542 – ปัจจบุนั กรรมการ      บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

2561 – 2564 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2556 – 2562 กรรมการ      บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั 

2551 –2563 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีโอแอล จํากดั (มหาชน) 

  และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2551 – 2555 ประธานกรรมการ     บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากดั 
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2551 – 2555  กรรมการ      บริษัท เทรดสยาม จํากดั 

2547 – 2551  กรรมการผู้จดัการ     บริษัท กรุงไทยแอกซา่ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

การถอืหุ้นในบริษัท   : 0.033% (ปิดสมดุทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2564) 

ได้รับการแต่งตัง้เม่ือวนัที่      : 6 กุมภาพนัธ์ 2557 (ได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2562 ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2562: ดํารงตําแหน่งเป็นเวลา 8 ปี 22 วนั และหากได้รับ

การแตง่ตัง้ในวาระนีอี้ก 3 ปี ระยะเวลาท่ีจะดํารงตําแหนง่จะรวมเป็น 11 ปี 22 วนั) 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564 : เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 4/4 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 5/5 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 

2 แหง่ - ประธานกรรมการ  บริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน

และกรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั 

(มหาชน) 

ไมม่ี ไมม่ี 

    

 

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

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  : พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช  

ตาํแหน่ง   : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน       

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต ทอ. โรงเรียนนายเรืออากาศ 

                                          : วิทยาลยัการทพัอากาศ รุ่นท่ี 28 

: หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 42 

ประวัติการฝึกอบรม : DAP รุ่นท่ี 26/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

: DCP รุ่นท่ี 122/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

: หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสาํหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของ รัฐวิสาหกิจและองค์การ

มหาชน รุ่นท่ี 5 สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหาร ระดบัสงูภาครัฐ 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ     บริษัท สาลี ่อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ     บริษัท สาลี ่อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ    บริษัท สาลี ่อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ อิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ  บริษัท บรูพาเทคนิคอลเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

2555 – 2556 รองประธานกรรมการ และ    บริษัท วิทยกุารบินแหง่ประเทศไทย จํากดั 

  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง    

2552 – 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ    บริษัท สาลี ่อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

2552  รองผู้บญัชาการทหารสงูสดุ    กองบญัชาการกองทพัไทย 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

2552 - 2554  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 

การถอืหุ้นในบริษัท   : 0.00 % (ปิดสมดุทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2564) 

ได้รับการแต่งตัง้เม่ือวนัที่      : 6 กุมภาพนัธ์ 2557 (ได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2562 ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2562: ดํารงตําแหน่งเป็นเวลา 8 ปี 22 วนั และหากได้รับ

การแตง่ตัง้ในวาระนีอี้ก 3 ปี ระยะเวลาท่ีจะดํารงตําแหนง่จะรวมเป็น 11 ปี 22 วนั) 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564  : เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกําหนดและพิจารณาคา่ตอบแทน 5/5 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

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 

2 แหง่ - ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

บริษัท สาลี ่อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการ

อิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัท บรูพาเทคนิคอลเอ็นจิ

เนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

ไมม่ี ไมม่ี 

    

 

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผา่นมา 

 

  

 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

(1)    เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ

ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

(2)  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

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

การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)  

ไมเ่ป็น 

                                                                          

ไมเ่ป็น 

ไมม่ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


