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รายละเอยีดกรรมการทเีสนอใหแ้ตง่ตงัในครังนี 

ชอื  นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน ์     
อายุ  64 ปี  
สัญชาต ิ  ไทย 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท MBA, University of Virginia 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ,์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมบทบาทหน้าทกีรรมการ     Financial Institution Governance รุ่น 5/2012 
ประวัติการทางาน  

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทฯ /  บริษัท พีซแอนดลี์ฟวงิ จากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 กรรมการอิสระ / ประธาน (มหาชน)  
 คณะกรรมการตรวจสอบ    

2555 - 2562 ทีปรึกษา อนุกรรมการลงทุน กองทุนบาเหน็จบานาญ ธุรกิจสถาบันการเงิน 
  ข้าราชการ  

2562 - ปัจจุบัน ทีปรึกษา อนุกรรมการบริหาร SME BANK ธนาคารรัฐ 
 ความเสียง   

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ ์จากัด บริษัทเงินทุน 
  (มหาชน)  

  
ตาแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กิจการทเีป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
กิจการทไีม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 2 บริษัท 

การดารงตาแหน่งในบริษทัอนืทอีาจ  ไม่มี 
ทาให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ประเภทกรรมการทเีสนอแต่งตงั  กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) 

จานวนปีทดีารงตาแหน่งกรรมการอิสระ  3 ปี    

การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท   หุ ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ ้น คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.24 
  ของหุ ้นทีจาหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดของบริษัท 
  (ข ้อมูล ณ วันที 16 มีนาคม 2565) 

ส่วนไดเ้สียทงัทางตรงและทางอ้อม   ไม่มี 
ในกจิการใดๆ ทบีริษทัหรือบริษทั 
ยอ่ยเป็นคูสั่ญญา  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร    ไม่มี 
หรือผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 

สิงทส่ีงมาด้วยลาดับท ี3 
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ความสัมพันธกั์บบริษัท/บริษัทย่อย/           ไม่มี 
บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลทอีาจมี 
ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 
2 ปีทผีา่นมา    

กรรมการทมีีส่วนร่วมในการบริหารงาน     ไม่มี 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือทปีรึกษาทไีด้รับ 
เงินเดือนประจา 

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เชน่ ผู้สอบบัญช ี    ไม่มี 
หรือทปีรึกษากฎหมาย 
 
ความสัมพนัธท์างธุรกจิทมีีนัยสาคัญ          ไม่มี 
อันอาจมีผลทาใหไ้ม่สามารถทาหน้าท ี
ได้อย่างเป็นอิสระ  

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 การประชุมคณะกรรมการ จานวน  7 ครงัต่อการประชุมทังหมด  7 ครัง 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 4 ครงัต่อการประชุมทังหมด  4 ครัง 

 

(ผู้ทไีด้รับการเสนอชอืนีไม่มีการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอนืทอีาจทาใหเ้กิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท) 
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รายละเอยีดกรรมการทเีสนอใหแ้ตง่ตงัในครังนี 

ชอื  นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ  ์     
อายุ  65 ปี  
สัญชาต ิ  ไทย 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาโท Public administration, University Of Southern California 

ปริญญาตรี รัฐศาสตร ์– การเมืองการปกครอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
การอบรมบทบาทหน้าทกีรรมการ      - Director Certification Program รุ่น 51/2006 

 - Audit Committee Program รุ่น 25/2009 
ประวัติการทางาน 

  
ตาแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / 

กรรมการบริหาร 
กิจการทเีป็นบริษทัจดทะเบียน  2 บริษัท 

- ผู้อานวยการดา้นบริหาร แรงงานสัมพันธ์ (ทีปรึกษา)  บริษัท เสริมสุข จากัด 
(มหาชน) 

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการกาหนดราคาสินคา้  
บริษัท กันยงอีเลคทริก จากัด (มหาชน) 

กิจการทไีม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน  1 บริษัท 

การดารงตาแหน่งในบริษทัอนืทอีาจ  ไม่มี 
ทาให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ประเภทกรรมการทเีสนอแต่งตงั  กรรมการ 

จานวนปีทดีารงตาแหน่งกรรมการ  26 ปี 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

2539 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทฯ / บริษัท พีซแอนดลี์ฟวิง จากัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 ประธานกรรมการสรรหาและ (มหาชน)  
 พิจารณาผลตอบแทน /   
 กรรมการบริหาร   

2560 - ปัจจุบัน ผู้อานวยการดา้นบริหาร บริษัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) อุตสาหกรรมเครืองดืม 
 แรงงานสัมพันธ์ (ทีปรึกษา)     

2536 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /  บริษัท กันยงอีเลคทริก จากัด  อุตสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า 
2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ  (มหาชน) ภายในบา้น 
2564 – ปัจจุบัน กรรมการกาหนดราคาสินคา้   

ทุก 1 ปี กรรมการบริษัท Mitsubishi Electric Automation  อุตสาหกรรมเครืองใช้ไฟฟ้า                                   
เว้น 2 ปี  (Thailand) CO., LTD.  

สิงทส่ีงมาด้วยลาดับท ี3 
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การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท   หุ ้นสามัญจานวน 9,000,000 หุ ้น คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 2.14 
  ของหุ ้นทีจาหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดของบริษัท 
  (ข ้อมูล ณ วันที 16 มีนาคม 2565) 

ส่วนไดเ้สียทงัทางตรงและทางอ้อม    ไม่มี 
ในกจิการใดๆ ทบีริษทัหรือบริษทั 
ยอ่ยเป็นคูสั่ญญา  

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 การประชุมคณะกรรมการ จานวน  7 ครงัต่อการประชุมทังหมด  7 ครัง 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จานวน 1 ครังต่อ 
การประชุมทังหมด 1 ครงั 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร จานวน 4 ครงัต่อการประชุมทังหมด 4 ครัง 

 
(ผู้ทไีด้รับการเสนอชอืนีไม่มีการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอนืทอีาจทาใหเ้กิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท) 
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รายละเอยีดกรรมการทเีสนอใหแ้ตง่ตงัในครังนี 

ชอื  นายประสพศกัดิ ศริโิสภณา 
อายุ  64 
สัญชาต ิ  ไทย 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท MBA West Coast University, USA 

     ปริญญาตรีบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรมบทบาทหน้าทกีรรมการ      Director Accreditation Program รุ่น 175/2020 
ประวัติการทางาน  
  
2538 - ปัจจุบัน ประธานเจา้หน้าทีบริหาร/ บริษัท พีซแอนดลี์ฟวิง จากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 กรรมการบริษัทฯ /    
 ประธานกรรมการบริหาร   
 
ตาแหน่งงานในปัจจุบัน  ประธานเจา้หน้าทีบริหาร/ กรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการบริหาร 

กิจการทเีป็นบริษทัจดทะเบียน  ไม่มี 

กิจการทไีม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน  1 บริษัท 

การดารงตาแหน่งในบริษทัอนืทอีาจ  ไม่มี 
ทาให้เกิดความขัดแย้งทาง     
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ประเภทกรรมการทเีสนอแต่งตงั  กรรมการ 

จานวนปีทดีารงตาแหน่งกรรมการ  27 ปี 

การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท   หุ ้นสามัญจานวน 30,896,700 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 7.36 
  ของหุ ้นทีจาหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดของบริษัท 
  (ข ้อมูล ณ วันที 16 มีนาคม 2565) 
ส่วนไดเ้สียทงัทางตรงและทางอ้อม   ไม่มี  
ในกจิการใดๆ ทบีริษทัหรือบริษทั                
ยอ่ยเป็นคูสั่ญญา                       

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 การประชุมคณะกรรมการ จานวน  7 ครงัต่อการประชุมทังหมด  7 ครัง 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร จานวน 4 ครงัต่อการประชุมทังหมด 4 ครัง 

 
(ผู้ทไีด้รับการเสนอชอืนีไม่มีการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอนืทอีาจทาใหเ้กิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท) 
 
 

สิงทส่ีงมาด้วยลาดับท ี3 



Page 28 of 53 

 
รายละเอยีดกรรมการทเีสนอใหแ้ตง่ตงัในครังนี 

ชอื  นายสุทธิชัย พูนลาภทวี 
อายุ  63 
สัญชาต ิ  ไทย 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยหอการคา้ 
การอบรมบทบาทหน้าทกีรรมการ      Director Certification Program รุ่น 175/2020 
ประวัติการทางาน 
  

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บริษัท พีซแอนดลี์ฟวิง จากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / (มหาชน)  
 กรรมการบริษัทฯ   

 
ตาแหน่งงานในปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ /กรรมการบริหาร /กรรมการบริษัทฯ 

กิจการทเีป็นบริษทัจดทะเบียน  ไม่มี 

กิจการทไีม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน  ไม่มี 

การดารงตาแหน่งในบริษทัอนืทอีาจ  ไม่มี 
ทาให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ประเภทกรรมการทเีสนอแต่งตงั  กรรมการ 

จานวนปีทดีารงตาแหน่งกรรมการ  6 ปี 

การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท   หุ ้นสามัญจานวน 7,000,000 หุ ้น คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 1.67 
  ของหุ ้นทีจาหน่ายไดแ้ลว้ทังหมดของบริษัท 
  (ข ้อมูล ณ วันที 16 มีนาคม 2565) 

ส่วนไดเ้สียทงัทางตรงและทางอ้อม    ไม่มี 
ในกิจการใดๆ ทบีริษทัหรือบริษทั 
ยอ่ยเป็นคูสั่ญญา  

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 การประชุมคณะกรรมการ จานวน  7 ครงัต่อการประชุมทังหมด  7 ครัง 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร จานวน 4 ครงัต่อการประชุมทังหมด 4 ครัง 

 
(ผู้ทไีด้รับการเสนอชอืนีไม่มีการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอนืทอีาจทาใหเ้กิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท) 

  

สิงทส่ีงมาด้วยลาดับท ี3 


