
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นายดลชยั  บณุยะรัตเวช    

ตาํแหน่ง   : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาโท (MFA) Advertising Design, Visual and  

Performing Arts  

Syracuse University นิวยอร์ค, สหรัฐอเมริกา 

: ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) สถาปัตยกรรมศาสตร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประเทศไทย 

ประวัติการฝึกอบรม         : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 40/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ  บริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน)  

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ณดล วิลลา่ จํากดั  

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท บางกอก เทรเชอร์ส จํากดั  

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ  ห้างหุ้นสว่นจํากดั อินสปิริตี ้  

2540 - ปัจจบุนั อาจารย์พิเศษภาควชิาการตลาด จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

2557 - 2563 ประธานบริษัทและประธานควบคมุการสร้างกลยทุธ์แบรนด์ บริษัท เดนท์ส ุวนั (กรุงเทพฯ) จํากดั  

การถอืหุ้นในบริษัท   : ไมม่ี (ปิดสมดุทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2564) 

ได้รับการแต่งตัง้เม่ือวนัที่        : 

 

23 กรกฎาคม 2564 (ได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2564 ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2564: (ดาํรงตําแหนง่เป็นเวลา 16 เดือน) 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564  : เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 3/3 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 

 

 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

ข้อมลูการดาํรงตําแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ 

กลุม่บริษัทฯ 

บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการ อ่ืน

( ท่ี ไ ม่ ใ ช่

บ ริ ษั ท จ ด

ทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการท่ี

แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ

กลุม่บริษัท 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

ไมม่ี - ไมม่ี ไมม่ี 

    

 

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผา่นมา 

(1)    เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ

ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

(2)  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

(3) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดุิบ/สินค้า/บริการ 

การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)  

  

 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 

ไมม่ ี

 

  



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์   

ตาํแหน่ง   : กรรมการ  และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร                                           

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 

: ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประเทศไทย 

ประวัติการฝึกอบรม : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 305/2021 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 

บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2561 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร   บริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท จํากดั  

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท เบลกราเวีย บางนา จํากดั  

2559 - 2560 กรรมการผู้จดัการ    บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน)  

2553 - 2559 ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจ  บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน)  

2548 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ   บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)  

2527 - 2548 ผู้ อํานวยการอาวโุส    บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

การถอืหุ้นในบริษัท   : ไมม่ี (ปิดสมดุทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2564)  

ได้รับการแต่งตัง้เม่ือวนัที่        : 23 กรกฎาคม 2564 (ได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกวาระ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2564 ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2564: (ดาํรงตําแหนง่เป็นเวลา 16 เดือน) 

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 : เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

ข้อมลูการดาํรงตําแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ 

กลุม่บริษัทฯ 

บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการ อ่ืน

( ท่ี ไ ม่ ใ ช่

บ ริ ษั ท จ ด

ทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการท่ี

แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ

กลุม่บริษัท 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

ไมม่ี - ไมม่ี ไมม่ี 

    

 

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย เป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผา่นมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง 

หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

(2) เป็นผู้ ใ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้ สอบบัญชี ท่ีปรึกษา

กฎหมาย) 

(3) มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/

บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)  

  

 

 

เป็น 

ไมเ่ป็น 

ไมม่ ี

 

  



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นายทฬัห์ สริิโภคี 

ตาํแหน่ง   : กรรมการอิสระ 

  

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาโท เคหพฒันศาสคร์มหาบณัฑิต 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั         

: Master of Commerce, Commerce and Accountancy Faculty 

Sydney University, Australia 

: ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ(ต้นทนุ) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม :  Director Certification Program (DAP) รุ่น 170/2563 

ประสบการณ์การทาํงาน 

2563 - ปัจจบุนั  กรรมการ    บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จํากดั(มหาชน) 

2552 - ปัจจบุนั  ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่    ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

2562 - ปัจจบุนั  กรรมการ     บริษัท โตโยต้า ลสีซิ่ง (ประเทศไทย) 

2560 - 2563  กรรมการ    บริษัท ชไูก จํากดั (มหาชน) 

2561 - 2563  ประธานกรรมการตรวจสอบ   บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

2556 - 2559  กรรมการตรวจสอบ   บริษัท ซื่อตรง กรุ๊ป จํากดั 

การถอืหุ้นในบริษัท   : ไมม่ี (ปิดสมดุทะเบียน ณ 31 ธนัวาคม 2564)  

ได้รับการแต่งตัง้เม่ือวนัที่       : แตง่ตัง้กรรมการใหม ่ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2564 ณ วนัท่ี 26 เมษายน 2564   

การเข้าร่วมประชุม ปี 2564  : - 

 

 

 

 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

ข้อมลูการดาํรงตําแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการท่ีแขง่ขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

 

บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการ อ่ืน

( ท่ี ไ ม่ ใ ช่

บ ริ ษั ท จ ด

ทะเบียน) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการท่ี

แข่งขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ

กลุม่บริษัท 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

ไมม่ี -  ไมม่ี ไมม่ี 

    

 

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย ไมเ่ป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผา่นมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง 

หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

(2) เป็นผู้ ใ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้ สอบบัญชี ท่ีปรึกษา

กฎหมาย) 

(3) มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/

บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)  

 

  

 

ไมเ่ป็น 

ไมเ่ป็น 

ไมม่ ี

 


