
  สิง่ที่สง่มาด้วย 5. 

                             ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวสจุารี จนัทร์สวา่ง    

ต าแหน่ง   : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

                                                         มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวตัิการฝึกอบรม : DCP รุ่นท่ี 92/2007 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

   : A fellow member of Thai Institute of Director Association 

: Certificate of Capital Market Academy Leadership Program,  

The Capital Market Academy (CMA 16) 

: INSEAD Leadership Development Program, Singapore 

: SEC Investor Contact License 

: Insurance and Unit Linked License 

ประสบการณ์การท างาน 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ   บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ          บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั              กรรมการผู้จดัการ   บริษัท เวลท์ รีพบับลคิ จ ากดั  

2558 – ปัจจบุนั                 กรรมการ                  บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั 

2550 - 2557                  กรรมการ           บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อเบอร์ดีน จ ากดั 

การถอืหุ้นในบริษัท   : 0.00 % (ปิดสมดุทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2560) 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัที่      : 18 มิถนุายน 2559 

การเข้าร่วมประชุม  : 

 

ปี 2560 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน  13 ครัง้ / จากการประชุม
คณะกรรมการบริษัททัง้หมด 14 ครัง้   
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                                        : 

 

(ปี 2559 :6 ครัง้ / จากการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 6 ครัง้) 

ปี 2560 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน  11 ครัง้ / จากการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 13 ครัง้  (ปี 2559 :4 ครัง้ / จากการประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้หมด 4 ครัง้) 

ข้อมลูการด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 
 

บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการอื่ น
( ที่ ไ ม่ ใ ช่
บ ริ ษั ท จ ด
ทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการที่
แข่งขันหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของ
กลุม่บริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

ไมม่ี -  2 แหง่ ไมม่ี 

    

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะอื่นทีเ่ก่ียวข้อง ดงันี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่
ผา่นมา 

(1)    เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

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

การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)  

  

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 

ไมม่ี 
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ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นายอธิพงศ์ อมาตยกลุ 

ต าแหน่ง   : กรรมการ อิสระ  

คุณวุฒทิางการศึกษา : EMBA; Sasin Graduate Institution of Business Administration  

                                              a cooperation between Kellogg School of Business,  

                                                         University of Pennsylvania, Northwestern University, Wharton School of Business, and 
Chulalongkorn University 

: MBA, Major - Marketing, University of Scranton - Pennsylvania, U.S.A. 

: ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ เอกเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม : DCP รุ่นท่ี 71/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์การท างาน 

2559 – ปัจจบุนั     กรรมการอิสระ                     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2550 – 2559      Director Development Thailand IHG InterContinental Hotels Group 

การถอืหุ้นในบริษัท   : 0.00 % (ปิดสมดุทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2560) 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัที่      : 18 มิถนุายน 2559 

การเข้าร่วมประชุม  : ปี  2560 ได้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบ ริษัท  จ านวน  14 ค รัง้  / จากการประชุม
คณะกรรมการบริษัททัง้หมด 14 ครัง้   

(ปี 2559 : 5 ครัง้ / จากการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 6 ครัง้) 

ข้อมลูการด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 
 

บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการอื่ น
( ที่ ไ ม่ ใ ช่
บ ริ ษั ท จ ด
ทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการที่
แข่งขันหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของ
กลุม่บริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

ไมม่ี -  ไมม่ี ไมม่ี 
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ความสมัพนัธ์ในลกัษณะอื่นทีเ่ก่ียวข้อง ดงันี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่
ผา่นมา 

(1)    เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

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

การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)  

  

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 

ไมม่ี 
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ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นายพีระพงศ์ จรูญเอก    

ต าแหน่ง   : กรรมการ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

                                                         และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ  

                                                        มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

: Master Degree of Engineering, University of New South Wales, Australia 

: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 ประวัติการฝึกอบรม : DCP รุ่นท่ี 122/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท 

: International Construction and Engineering Contract, The Engineering Institute of Thailand 
Under H.M. The King's Patronage 

ประสบการณ์การท างาน 

2552 - ปัจจบุนั                    กรรมการ                               บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั                    กรรมการบริหาร                     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั                    กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน     บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2552 - ปัจจบุนั                    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจบุนั                    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร          บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั 

การถอืหุ้นในบริษัท   : 59.94 % (ปิดสมดุทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2560) 

หมายเหต ุรวมสดัสว่นการถือหุ้นที่ถือโดยนางอารดา จรูญเอก บริษัท ทนุพีรดา จ ากดั  

ด.ช.พีระ จรูญเอก และ ด.ญ.รดา จรูญเอก ซึง่เป็นบคุคลกลุม่เดียวกนั 

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัที่      : 30 เมษายน 2558 

การเข้าร่วมประชุม  : ปี  2560 ได้ เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการบ ริษัท  จ านวน  14 ค รัง้  / จากการประชุม
คณะกรรมการบริษัททัง้หมด 14 ครัง้  (ปี 2559 : 12 ครัง้ / จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท
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ทัง้หมด 12 ครัง้) 

 

ข้อมลูการด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของ 
กลุม่บริษัทฯ 

บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการอื่ น
( ที่ ไ ม่ ใ ช่
บ ริ ษั ท จ ด
ทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการที่
แข่งขันหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของ
กลุม่บริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

ไมม่ี - ไมม่ี ไมม่ี 
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ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นางอารดา จรูญเอก    

ต าแหน่ง   : กรรมการ  กรรมการบริหารความเสีย่ง และประธานอ านวยการ  

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

                                                        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

: Master of Commerce, Commerce and Accountancy Faculty, Sydney University, Australia 

: ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี เอกการเงินและการธนาคาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม : DAP รุ่นท่ี 111/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท 

ประสบการณ์การท างาน 

2552 - ปัจจบุนั                    กรรมการ                              บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั                    กรรมการบริหาร                    บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั                    ประธานอ านวยการ  บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2552 - 2560                    ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร        บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

2552 - 2557                    ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตักิาร        บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั 

การถอืหุ้นในบริษัท   : 59.94 % (ปิดสมดุทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2560) 

หมายเหต ุรวมสดัสว่นการถือหุ้นที่ถือโดยนายพีระพงศ์ จรูญเอก บริษัท ทนุพีรดา จ ากดั  

ด.ช.พีระ จรูญเอก และ ด.ญ.รดา จรูญเอก ซึง่เป็นบคุคลกลุม่เดียวกนั  

ได้รับการแต่งตัง้เมื่อวนัที่      : 30 เมษายน 2558 

การเข้าร่วมประชุม  : ปี  2560 ได้ เข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการบ ริษัท  จ านวน  14 ค รัง้  / จากการประชุม
คณะกรรมการบริษัททัง้หมด 14 ครัง้  (ปี 2559 : 12 ครัง้ / จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทัง้หมด 12 ครัง้) 
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ข้อมลูการด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของ 
กลุม่บริษัทฯ 
 

บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการอื่ น
( ที่ ไ ม่ ใ ช่
บ ริ ษั ท จ ด
ทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการที่
แข่งขันหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของ
กลุม่บริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

ไมม่ี -  ไมม่ี ไมม่ี 

    

 


