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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

 

ข้อมลูของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

 

 

 พลเอก จรลั กลุละวณิชย ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
อายุ 85 ปี 

 

 

 

คณุวฒิุการศึกษา : วทิยาศาสตรบณัฑติ (ทบ.) โรงเรยีนนายรอ้ย จปร. 
 : โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 : ประกาศนียบตัร คณะพฒันาการเศรษฐกจิ 
  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
 : วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ 30 

 

การถือหุ้นในบริษทั:  ไมม่ ี  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร: ไมม่ ี 
 

การผา่นหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม  

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) / อื่น :ๆ   ไมม่ ี

  

ประวติัการท าผิดทางกฎหมายอาญา 
ในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา:    ไมม่ ี

 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั: 29 เมษายน 2541  
 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 26 ปี (นบัรวมวาระทีจ่ะไดร้บัเลอืกกลบัเขา้มาครัง้นี้ดว้ย)  
   

ประสบการณ์การท างาน            :         2530 - ปัจจุบนั ราชองครกัษ์พเิศษ 

 : 2556 - ปัจจุบนั นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

รตันโกสนิทร์  

 : 2549 - 2551 รองประธานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิคนที ่1 

 : 2539 - 2543 สมาชกิวฒุสิภา 
 :  2535 - 2539 สมาชกิวฒุสิภา 
 : 2534 - 2539 เลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ(สมช.) 
 : 2534 - 2535 สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนในปัจจบุนั  

 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่:  ไมม่ ี

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน:  ไมม่ ี

 การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั / เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทั:   ไมม่ ี

 

จ านวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2563: 

การประชุม 
ปี 2563 

จ านวน % 

1. คณะกรรมการบรษิทั 5/5 100% 

2. ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 0/1 - 

 

คณุสมบติัต้องห้าม: 

1. ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์สนิซึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 

2. ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 
 

คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 

 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือ นิติบคุคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

1. เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า ไมเ่ป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

3. มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ ไมม่ ี
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

 

ข้อมลูของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

 

 

นายประกิต ประทีปะเสน 

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
                  อาย ุ79 ปี 

 

 

คณุวฒิุการศึกษา : ปรญิญาตรวีทิยาศาสตรบณัทติ (บรหิารธุรกจิ) 
 มหาวทิยาลยัซลิแิมน ประเทศฟิลปิปินส์ 
 : ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ  
 มหาวทิยาลยัเวยน์สเตท รฐัมชิแิกน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 : หลกัสตูรสนิเชือ่ช ัน้สงู สถาบนัสนิเชือ่ธนาคารซติี้แบงค์ 
  ประเทศฟิลปิปินส์ 

: หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู มหาวทิยาลยัสแตนดฟ์อรด์ และมหาวทิยาลยั 

สงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร์ 
 : หลกัสตูรพเิศษ วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุ่นที ่3 

 :           หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู โปรแกรมส าหรบัผูบ้รหิาร สถาบนัเอม็ไอท ี 
              รฐัแมสซาชเูซตส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา   

 

การถือหุ้นในบริษทั:               ไมม่ ี  

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั 

ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร:                     ไมม่ ี 
 

การผา่นหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม  ปี 2546  Director Accreditation Program (DAP)   
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) / อื่น :ๆ   ปี 2550  Role of the Chairman Program (RCP)   
   ปี 2556 Thailand’s 4th National Conference on Collective Action          

              Against Corruption  

ประวติัการท าผิดทางกฎหมายอาญา 
ในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา:     ไมม่ ี

 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั: 17 มนีาคม 2532  

 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 35 ปี (นบัรวมวาระทีจ่ะไดร้บัเลอืกกลบัเขา้มาครัง้นี้ดว้ย) 

 

ประสบการณ์การท างาน: 

 2562 - ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บรษิทั โทเร เทก็ซ์ไทล์ จ ากดั (มหาชน) 
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 2562 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บรษิทั พทัยาแกรนด ์วลิเลจ จ ากดั  

 2547- 2554  ประธานกรรมการ 
  บรษิทั ไทยซูการม์ลิเลอร ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 

 2546 -ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  

  บรษิทั กระเบือ้งตราเพชร จ ากดั (มหาชน) 

 2545 -ปัจจุบนั  กรรมการ  บรษิทั มายเรยีด วสัด ุจ ากดั   

 2543 -ปัจจุบนั     ประธานกรรมการ /กรรมการอสิระ    

  บรษิทั อาเชีย่นมารนี เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 
 2543 -ปัจจุบนั     กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 

  บรษิทั ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนในปัจจบุนั  

 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่:  (4 แห่ง) 
 2546 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บรษิทั กระเบือ้งตราเพชร จ ากดั (มหาชน) 
 2562 - ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทั โทเร เทก็ซ์ไทล์ จ ากดั (มหาชน) 
 2543 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ /กรรมการอสิระ บรษิทั อาเชีย่นมารนี เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 
 2543 - ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ บรษิทั ซสัโก ้จ ากดั (มหาชน) 

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน:  (2 แห่ง) 
 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั พทัยาแกรนด ์วลิเลจ จ ากดั 

 2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั มายเรยีด วสัด ุจ ากดั 

 การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั / เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทั:  ไมม่ ี

 

จ านวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2563: 

การประชุม 
ปี 2563 

จ านวน % 

1. คณะกรรมการบรษิทั 4/5 80% 

2. ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 100% 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 75% 

 

คณุสมบติัต้องห้าม: 

1. ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์สนิซึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 

2. ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 
 

คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 

 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือ นิติบคุคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

1. เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า ไมเ่ป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

3. มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ ไมม่ ี
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

 

ข้อมลูของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

 

  นายยรรยง เมธาพาณิชย ์ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

   อายุ 55 ปี 
 

 

คณุวฒิุการศึกษา : ปรญิญาตรบีญัช ี

 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 : ปรญิญาโทสาขาการบรหิารธรุกจิ 
 มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์  

 

การถือหุ้นในบริษทั: ไมม่ ี

 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั   
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร: ไมม่ ี

 

การผา่นหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม ปี 2548  Director Accreditation Program (DAP) 

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) / อื่น  ๆ ปี 2555  Role of the Compensation Committee (RCC) 

 ปี 2561  How to Develop a Risk Management Plan (HRP)  

 

ประวติัการท าผิดทางกฎหมายอาญา 
ในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา:     ไมม่ ี

 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั: 5 พฤศจกิายน 2542 

 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 25 ปี (นบัรวมวาระทีจ่ะไดร้บัเลอืกกลบัเขา้มาครัง้นี้ดว้ย) 

 

ประสบการณ์การท างาน:  

 2538 - ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ส านกังานอนิทดษิฐ์ ซ.ีพ.ีเอ. จ ากดั 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนในปัจจบุนั  

 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่:  ไมม่ ี

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน:  (1 แห่ง) 
 2538 - ปัจจุบนั   กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ส านกังานอนิทดษิฐ์ ซ.ีพ.ีเอ. จ ากดั  

 การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั / เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทั:  ไมม่ ี
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จ านวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2563: 

การประชุม 
ปี 2563 

จ านวน % 

1. คณะกรรมการบรษิทั 5/5 100% 

2. ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 100% 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 100% 

4. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 1/1 100% 

 

คณุสมบติัต้องห้าม: 

1. ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์สนิซึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 

2. ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 
 

คณุสมบติัเพ่ิมเติมส าหรบักรรมการอิสระท่ีได้รบัการเสนอช่ือ 

 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือ นิติบคุคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนั
หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

1. เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า ไมเ่ป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 

3. มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ ไมม่ ี
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

 

ข้อมลูของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
 

 

 

 พลตรี พชัร รตัตกลุ 
 กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

 อายุ 59 ปี 
 

 

 

คณุวฒิุการศึกษา:  ปรญิญาโท ปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร ์
  St. John’s College, Oxford University, ประเทศองักฤษ 

 

การถือหุ้นในบริษทั: 10,381.044 หุน้ คดิเป็น 5.166% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  
 (รวมคู่สมรส) 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั เป็นน้องชายของนางปรยิา จรีะพนัธุ ์
ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร: เป็นหลานชายของนางยุพเรศ  เทีย่งธรรม 

 เป็นลูกพีลู่กน้องกบันายสราภสั เทีย่งธรรม 

 

การผา่นหลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม  

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) / อื่น :ๆ   ปี พ.ศ. 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

 

ประวติัการท าผิดทางกฎหมายอาญา 
ในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา:     ไมม่ ี

 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษทั: 17 มนีาคม 2547  

 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 20 ปี (นบัรวมวาระทีจ่ะไดร้บัเลอืกกลบัเขา้มาครัง้นี้ดว้ย) 
 

ประสบการณ์การท างาน:  

 2562 - ปัจจุบนั   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน)  

 2552 - 2562   ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตัิการ บรษิทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) 
 2546 - 2552   ทีป่รกึษา บรษิทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) 
 2538 - 2552   ราชองครกัษ์เวร 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนในปัจจบุนั  

 บรษิทัจดทะเบยีนอืน่:  ไมม่ ี

 กจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน:  (5 แห่ง) 
 กรรมการ บรษิทั เซา้เทริน์ รอ็คส ์จ ากดั  

 กรรมการ บรษิทั มเีพยีงพอ จ ากดั 

 กรรมการ บรษิทั หาดทพิย์ ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอรเ์รจเจส จ ากดั (จดทะเบยีนเมือ่วนัที ่11 กมุภาพนัธ์ 2563) 

 กรรมการ บรษิทั หาดทพิย์ คอมเมอรเ์ชยีล จ ากดั (จดทะเบยีนเมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2563) 

 กรรมการ บรษิทั หาดทพิย์ ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (จดทะเบยีนเมือ่วนัที ่14 ธนัวาคม 2563) 

 การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั / เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทั:  ไมม่ ี

 

จ านวนการเข้าร่วมประชุม ปี 2563: 

การประชุม 
ปี 2563 

จ านวน % 

1. คณะกรรมการบรษิทั 5/5 100% 

2. ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 1/1 100% 

 

คณุสมบติัต้องห้าม: 

1. ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์สนิซึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ 

2. ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 
 

 

 

 

 

 

 

 


