
    สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4. 

ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ช่ือ-นามสกุล  นายลกัษณะน้อย   พึง่รัศมี         

คุณวุฒทิางการศกึษา 

‐ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

‐ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

‐ 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 

ประวัตกิารฝึกอบรม 

DAP รุ่นท่่ี SCC/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

DCP รุ่นท่่ี 122/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2557 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ          บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั                กรรมการอิสระ                            บริษัท นกสกู๊ต แอร์ไลน์ จํากดั 

2556 – ปัจจบุนั  ท่ีปรึกษาสํานกัผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่การเงินและการลงทนุ     บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ       บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ                          บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ                                  บริษัท ซิงเกอร์ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากดั 

2548 – 2555  กรรมการผู้จดัการ                      บริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติง้ เซอร์วิสเซศ จํากดั 
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การถือหุ้นในบริษัท   : 

(ปิดสมุดทะเบยีน ณ 30 ธันวาคม 

2557) 

ไมมี่ 

  

การเข้าร่วมประชุม  : ปี 2558 ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวน  12 ครัง้ / จากการประชมุคณะกรรมการ

บริษัททัง้หมด 12 ครัง้  (ปี 2557 :12 ครัง้ / จากการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 12 ครัง้) 

ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

 

บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการอ่ืน(ท่ี

ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท / กิจการท่ี

แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของกลุ่ม

บริษัท 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

1 แหง่ - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท      
ซิงเกอร์ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

2 แหง่ ไมมี่ 
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ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ช่ือ-นามสกุล  นายสหสั   ตรีทิพยบตุร 

สัดส่วนการถือหุ้น              - ไม่มี - 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

‐ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

‐ MS in Computer and Information Sciences, Syracuse University, USA. 

ประวัตกิารฝึกอบรม 

DAP รุ่นท่ี 28/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

SFE รุ่นท่ี 17/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

HMS รุ่น ท่ี 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) 

2556 – ปัจจบุนั  กรรมการ   บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั 

2555 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) 

2551 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บริษัท ซีโอแอล จํากดั (มหาชน) 

2551 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ซีโอแอล จํากดั (มหาชน) 

2551 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ   บริษัท ซีโอแอล จํากดั (มหาชน) 

2551 – ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
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2549 – ปัจจบุนั  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน            บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ ไทย จํากดั (มหาชน) 

2542 – ปัจจบุนั  กรรมการ                                      บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

2551 – 2555  ประธานกรรมการ                         บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากดั 

2551 – 2555  กรรมการ                                      บริษัท เทรดสยาม จํากดั 

2547 – 2551  กรรมการ                                      บริษัท กรุงไทยแอกซา่ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษัท   : 

(ปิดสมุดทะเบยีน ณ 30 ธันวาคม 

2558) 

ไมมี่ 

  

การเข้าร่วมประชุม  : ปี 2558 ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวน  11 ครัง้ / จากการประชมุคณะกรรมการ

บริษัททัง้หมด 12 ครัง้  (ปี 2557 :12 ครัง้ / จากการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 12 ครัง้) 

ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

 

บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการอ่ืน(ท่ี

ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท /กิจการท่ี

แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของกลุ่ม

บริษัท 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

3 แหง่ - ประธานกรรมการ บริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) 1 แหง่ ไมมี่ 

 - ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสสิระ 

บริษัท ซีโอแอล จํากดั (มหาชน) 
  

 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการ 
และกรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จํากดั (มหาชน) 
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ความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัต ิ

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผา่นมา 

(1)    เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ

ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

(2)  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
(3) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดิุบ/สินค้า/บริการ 

การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน)  

  

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 

ไมมี่ 
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ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาววรุณรัตน์    จู้ จินดา 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

‐ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

‐ ปริญญาตรีสาขาบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัตกิารฝึกอบรม 

DAP รุ่นท่ี 111/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2557 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ                   บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ             บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2554 – 2556  Chief Accountant            The Sukhothai  Bangkok Hotel 

2547 - 2554                    Financial Controller        Siam City Hotel 

การถือหุ้นในบริษัท   : 

(ปิดสมุดทะเบยีน ณ 30 ธันวาคม 

2558) 

ไมมี่ 

  

การเข้าร่วมประชุม  : ปี 2558 ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวน  12 ครัง้ / จากการประชมุคณะกรรมการ

บริษัททัง้หมด 12 ครัง้  (ปี 2557 :12 ครัง้ / จากการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 12 ครัง้) 
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ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

 

บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการอ่ืน(ท่ี

ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท /กิจการท่ี

แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของกลุ่ม

บริษัท 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

    

    

 

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัต ิ

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผา่นมา 

(1)    เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ

ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

(4)  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
(5) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดิุบ/สินค้า/บริการ 

การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน)  

  

 

 

ไมเ่ป็น 

ไมเ่ป็น 

ไมมี่ 
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ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ช่ือ-นามสกุล  นางวีณา  อรัญญเกษม 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

‐ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

‐ ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัตกิารฝึกอบรม 

DAP รุ่นท่่ี 114/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2557 - ปัจจบุนั                 กรรมการอิสระ                        ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั                 กรรมการผู้จดัการ                   บริษัท วนั คลกิ (ไทยแลนด์) จํากดั 

2543 - 2555            ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายบริหารพืน้ท่ีเช่าและส่ือโฆษณา       บริษัท เอก-ชยั ดีสทริบิวชนั ซสิเทม จํากดั 

การถือหุ้นในบริษัท   : 

(ปิดสมุดทะเบยีน ณ 30 ธันวาคม 

2558) 

ไมมี่ 

การเข้าร่วมประชุม  : ปี 2558 ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวน  10 ครัง้ / จากการประชมุคณะกรรมการ

บริษัททัง้หมด 12 ครัง้  (ปี 2557 :5 ครัง้ / จากการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 12 ครัง้) 

 

 

 

 

 

 



    สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4. 

ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

 

บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการอ่ืน(ท่ี

ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท /กิจการท่ี

แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของกลุ่ม

บริษัท 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

    

    

 

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

ลักษณะความสัมพันธ์ คุณสมบัต ิ

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผา่นมา 

(1)    เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ

ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

(6)  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
(7) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดิุบ/สินค้า/บริการ 

การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน)  

  

 

 

ไมเ่ป็น 

ไมเ่ป็น 

ไมมี่ 

 

 


