
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล ดร.วิศิษฐ์  องค์พิพัฒนกุล 
อายุ (ปี) 55 

ที่อยู่ เลขท่ี 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ช้ัน 17  ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี    
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 

ด ารงต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาเอก บริหารธรุกิจ (DBA) of Asian   Institute of Technology (AIT) 
- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริด้า  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท  ศลิปศาสตร-์กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรม 
หลักสูตรกรรมการ 

- Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 26/2004  
- Directors Certification Program  (DCP) รุ่น 185/2014 

ประวัติการท างาน ปี 2554 - ปัจจุบัน   กรรมการบรษิัท  บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 
ปี 2553 - ปัจจุบัน   กรรมการบรษิัท และ กรรมการผูจ้ัดการ  บล. ทรีนีตี้ จ ากัด 

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่ม-ี 
ประวัติการท าผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่ม-ี 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้
กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบริษัท                    6/6   ครั้ง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ               5/5   ครั้ง 
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   1/1   ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า -ไม่ม-ี 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่ม-ี 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ อันอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 7 

 



 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล นายยรรยง  วัฒนวงศ์พิทักษ์ 
อายุ (ปี) 53 

ที่อยู่ เลขท่ี 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ช้ัน 17  ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี    
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 

ด ารงต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

การอบรม 
หลักสูตรกรรมการ 

- Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 90/2011  
 

ประวัติการท างาน ปี 2555 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ-การเงิน  บมจ. เอสซีแอสเสท คอร์ปอเรชั่น 
สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่ม-ี 
ประวัติการท าผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่ม-ี 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้

วาระที่  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระใน
ปีนี้เช่นกัน และได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ  
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้
กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบริษัท                    5/6   ครั้ง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ               4/5   ครั้ง 
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   1/1   ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า -ไม่ม-ี 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่ม-ี 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ อันอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล นายจักรธาร   โยธานันท์ 
อายุ (ปี) 48 

ที่อยู่ เลขท่ี 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ช้ัน 17  ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี    
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 

ด ารงต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท คณะนติิศาสตร์ สาขากฎหมายเศรษฐกิจ  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
การอบรม 
หลักสูตรกรรมการ 

- Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 79/2009  
 

ประวัติการท างาน ปี 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ  บจก. ภูผาอินเตอร์ 
สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่ม-ี 
ประวัติการท าผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่ม-ี 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้
กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบริษัท                    6/6   ครั้ง 
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   1/1   ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า -ไม่ม-ี 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่ม-ี 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ อันอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล นายชาตรี   ศรีอุทารวงค ์
อายุ (ปี) 47 

ที่อยู่ เลขท่ี 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ช้ัน 17  ถนนพระราม 3  แขวงช่องนนทรี    
เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร  10120 

ด ารงต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  และ กรรมการบริหารความเสี่ยง  

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
- ปริญญาตรี วศบ. คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การอบรม 
หลักสูตรกรรมการ 

- Directors Accreditation Program  (DAP)  รุ่น 112/2014  
 

ประวัติการท างาน ปี 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ  บจก. รักษ์ไทย อินเตอร์เทรด 
ปี 2560 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ บจก. เท็ค เอ็น ซ ี

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่ม-ี 

ประวัติการท าผิดกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

-ไม่ม-ี 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

-ไม่ม-ี 

วาระที่มีส่วนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้
กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ 

การเข้าร่วมประชุม 
ในรอบปีที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบริษัท          6/6   ครั้ง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรอืท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า -ไม่ม-ี 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่ม-ี 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญ อันอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่ม-ี 

 

 

 


