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ข้อมูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผู้ได้รบัการเสนอช่ือ 
เพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ช่ือ – นามสกลุ    นางอณุากร พฤฒิธาดา 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตัง้ กรรมการอสิระ 
อายุ     64 ปี 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้  31 พฤษภาคม 2562  
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  2 ปี 10 เดอืน 
สดัส่วนการถือหุ้น  0.015% (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 
(รวมคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
คณุวฒิุการศึกษา   - ปรญิญาโท สาขาบญัช ี(คะแนนอนัดบั 1) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
                 - ปรญิญาโท The Computer Application and Information System with Distinction,  
       New York University, USA 
                 - ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี(เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
                 - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ประเทศสหรฐัอเมรกิา CPA, New York City, USA 
                 - ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ประเทศไทย CPA, สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
                 - ผูส้อบบญัช ีASEAN CPA สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

การอบรม   หลกัสตูรกรรมการโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
                 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 37/2020 
                    - Director Examination (Exam) รุ่น 14/2004 
                 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 48/2004 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั 2564 – ปัจจุบนั   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
จดทะเบยีนอ่ืนในประเทศไทย    บรษิทั พริน้ซเิพลิ แคปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งในกิจการ 2564 – ปัจจุบนั    ประธานอนุกรรมการศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจดัท า 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน /                มาตรฐานการบญัช ีส าหรบัสนิทรพัยด์จิทิลั (Digital Assets)     
องคก์รอ่ืน              2563 – ปัจจบุนั             ประธานคณะอนุกรรมการศกึษาและตดิตามมาตรฐานการ   
        รายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) สภาวชิาชพี 
        บญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์    

ประสบการณ์การท างาน  2560 – 2563  กรรมการก าหนดมาตรฐานบญัช ีสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรม 
        ราชปูถมัภ ์
     2537 – 2561  ผูส้อบบญัช ี(Partner) บรษิทั ไพรช้วอเตอร์เฮาสค์เูปอร์ส จ ากดั 
     2536 – 2537   ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ บรษิทั ไพรช้วอเตอรเ์ฮาส ์
        คเูปอรส์ จ ากดั    

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 
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      2534 – 2536  หวัหน้างานสายบญัชแีละการเงนิ (CFO) ธนาคารสแตนดารด์ 
        ชารเ์ตอรด์ (ไทย) สาขากรุงเทพมหานคร 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน - ไม่ม ี- 
ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกิจกบับริษทัฯ 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา  - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร  - ไม่ม ี- 

สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา (ระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564) 

การประชมุ ปี 2564 
1. คณะกรรมการบรษิทั 10/10 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
2. การประชุมผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
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ช่ือ – นามสกลุ    พลเอกบณัฑิตย ์บุณยะปาน 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตัง้ กรรมการอสิระ 
อายุ     63 ปี 

ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  
                                    กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื  
                                    กรรมการสรรหา และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้  28 ธนัวาคม 2563 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  1 ปี 3 เดอืน 
สดัส่วนการถือหุ้น  0.0004% (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 
(รวมคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ) 

คณุวฒิุการศึกษา   - ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยับูรพา 

                       - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 

การอบรม   หลกัสตูรกรรมการโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
                   - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 184/2021 
                   - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 41/2021 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั -ไม่ม-ี 
จดทะเบยีนอ่ืนในประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการ 2562 – ปัจจุบนั  ทีป่รกึษาคณะกรรมาธกิารการทอ่งเทีย่ว วุฒสิภา 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน /     
องคก์รอ่ืน  

ประสบการณ์การท างาน  2561 – 2562  รองผูบ้ญัชาการทหารสงูสุด กองบญัชาการกองทพัไทย 
  2560 – 2561  ผูอ้ านวยการ ศูนยป์ระสานงานโครงการอนัเนื่องมาจาก    
     พระราชด ารแิละความมัน่คง 
  2557 – 2560  เจา้กรมกจิการพลเรอืนทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย 
  2556 – 2557   เจา้กรมสารบรรณทหาร กองบญัชาการกองทพัไทย  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน - ไม่ม ี- 
ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกิจกบับริษทัฯ 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา  - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร  - ไม่ม ี- 
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สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา (ระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564) 

การประชมุ ปี 2564 
1. คณะกรรมการบรษิทั 10/10 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
2. การประชุมผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
4. คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 1/1 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 

หมายเหตุ: พลเอกบณัฑติย ์บุณยะปาน เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2564 
และวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2565 ตามล าดบั ดงันัน้ จงึยงัไม่มกีารเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2564  
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ช่ือ – นามสกลุ    นายวิทยน์าถ สินเจริญกลุ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตัง้ กรรมการ 
อายุ     31 ปี 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั  กรรมการ กรรมการบรหิาร  
                                             ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 
                                             ผูอ้ านวยการสายงานสื่อสารและภาพลกัษณ์องคก์ร 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้  1 เมษายน 2562 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  3 ปี 

สดัส่วนการถือหุ้น  0.01% (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 
(รวมคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ) 

คณุวฒิุการศึกษา   - Bachelor of Arts, Industrial and Product Design, Raffles College of Design  
                         and Commerce 

การอบรม   หลกัสตูรกรรมการโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
                   - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2019 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั -ไม่ม-ี 
จดทะเบยีนอ่ืนในประเทศไทย         
การด ารงต าแหน่งในกิจการ 2563 – ปัจจุบนั  อุปนายก สมาคมผูผ้ลติถุงมอืยางไทย 
ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน /  

องคก์รอ่ืน  

ประสบการณ์การท างาน  2561 – 2563   Strategic Branding Manager บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี 
     จ ากดั (มหาชน) 
  2561 – 2563   กรรมการ สมาคมผูผ้ลติถุงมอืยางไทย 
  2560 – 2562   กรรมการ บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  2557 – 2561   Strategic Branding Executive บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี 
     จ ากดั (มหาชน) 
  2555 – 2557  Sales Marketing Executive บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี 
     จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน - ไม่ม ี- 
ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกิจกบับริษทัฯ 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา  - ไม่ม ี- 
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ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร  -  ลูกชาย นายไวยวฒุ ิสนิเจรญิกุล 

- น้องชาย นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกลุ 
- หลานชาย นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 

สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา (ระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564) 

การประชมุ ปี 2564 
1. คณะกรรมการบรษิทั 10/10 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
2. การประชุมผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
3. คณะกรรมการบรหิาร 11/11 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
4. คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 1/1 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
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ช่ือ – นามสกลุ    นางสาวจริญญา จิโรจน์กลุ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตัง้ กรรมการ 
อายุ     50 ปี 
ต าแหน่งปัจจบุนัในบริษทั  กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
                                     กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื  
                                    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รกัษาการผูจ้ดัการสายงานการผลติ 
     สาขาตรงั และรกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 
                                              และวจิยัและพฒันา 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้  1 เมษายน 2562 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  3 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้น  0.03% (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 
(รวมคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ) 

คณุวฒิุการศึกษา   - ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมอาหาร  
      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯ ธนบุร ี 
    - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

การอบรม   หลกัสตูรกรรมการโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
                   - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 21/2020 
                   - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2019 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั -ไม่ม-ี 
จดทะเบยีนอ่ืนในประเทศไทย      

การด ารงต าแหน่งในกิจการ 2564 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั พรเีมยีรซ์สิเตม็เอน็จเินียริง่ จ ากดั 

ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน /   2564 – ปัจจุบนั  กรรมการ บรษิทั สะเดา พ.ีเอส. รบัเบอร ์จ ากดั  
องคก์รอ่ืน                  

ประสบการณ์การท างาน   2562 – 2564   กรรมการสรรหา บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
   2562 – 2564   กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์ 
      (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
   2560 – 2562   กรรมการ บรษิทั ไทยกอง จ ากดั (มหาชน) 
   2558 – 2562  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยกอง จ ากดั (มหาชน) 
   2554 – 2557  ผูจ้ดัการโครงการ บรษิทั สยามเซมเพอรเ์มด จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน - ไม่ม ี- 
ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธรุกิจกบับริษทัฯ 
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ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา  - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร  - ไม่ม ี- 

สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปีท่ีผ่านมา (ระหว่างวนัที ่1 มกราคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564) 

การประชมุ ปี 2564 
1. คณะกรรมการบรษิทั 10/10 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
2. การประชุมผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
3. คณะกรรมการบรหิาร 11/11 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
4. คณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
5. คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
6. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4/4 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
7. คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื 1/1 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 

หมายเหตุ: นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา มผีลตัง้แต่วนัที ่23 ธนัวาคม 2564 
มผีลตัง้แต่วนัที ่23 ธนัวาคม 2564 เป็นตน้ไป  

 

 

 


