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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

ชื่อ-สกุล นางเกศรา มญัชุศร ี

อาย ุ 61 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
ทีด่แีละกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

วนัทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 13 กรกฎาคม 2561 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 3 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมเพื่อ
การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั1 -ไม่ม-ี 

คุณวุฒกิารศกึษา 
1. ปรญิญาโท Master of Science in Finance, Golden Gate University, San Francisco, USA 
2. ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

การผ่านหลกัสตูรการอบรมกรรมการ 
1. Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที ่46/2563 
2. Director Certificates Program (DCP) รุ่นที ่82/2549 

ประสบการณ์การท างาน 2561 - ปัจจุบนั 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ
กจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื  
บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 2564 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิสภามหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 2564 - ปัจจุบนั 
กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)       

 2564 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 2564 - ปัจจุบนั นายก สมาคมเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์

 2564 - ปัจจุบนั 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บรษิทั เอคอมเมริซ์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 2563 - ปัจจุบนั 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาพจิารณา
ค่าตอบแทน  
บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
2562 - ปัจจุบนั 

กรรมการอสิระ และ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เคทบีเีอสท ีโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 2562 - ปัจจุบนั 
กรรมการอสิระ และ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 2561 - ปัจจุบนั 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 

 2561 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิสมาคมธรุกจิเพื่อสงัคมแหง่ประเทศไทย 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

ประสบการณ์การท างาน 2561 - ปัจจุบนั 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
บรษิทัหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

 2561 - ปัจจุบนั 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ว ีจ ากดั 

 2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิสภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 2561 - 2565 กรรมการ บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 2560 - 2561 ประธานกรรมการ บรษิทั ไลฟ์ฟินคอรป์ จ ากดั 

 2559 - 2561 กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 2559 - 2561 
กรรมการ สหพนัธต์ลาดหลกัทรพัยน์านาชาต ิ(World Federation of 
Exchange : WFE) 

 2558 - 2564 กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร ์

 2557 - 2561 กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 2557 – 2561 ประธานกรรมการ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

 2557 – 2561 ประธานกรรมการ บรษิทั ส านักหกับญัช ี

 2557 - 2561 ประธานกรรมการ บรษิทั เซท็เทรดดอดคอม 

 2557 - 2561 
กรรมการทีป่รกึษา สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 2557 - 2561 กรรมการ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีเ่ป็น
บรษิทัจดทะเบยีน 

2 บรษิทั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีไ่ม่ใช่
บรษิทัจดทะเบยีน 

11 กจิการ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจ
ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรอืมสีภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 

-ไม่ม-ี 
 

 
 

สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2564  1. การประชมุคณะกรรมการบรษิทั    16/16 ครัง้ 
     2. การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี    4/4 ครัง้ 
         และกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื  
     3. การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564     1/1 ครัง้ 
     4. การประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564      1/1 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา                      - ไม่ม ี- 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร            -ไม่ม-ี 

การมส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิทัใหญ่ / บรษิทัย่อย / บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั 

1. เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า     - ไม่เป็น - 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย    - ไม่เป็น - 

3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ      - ไม่ม ี- 

หมายเหตุ: 1สดัส่วนการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยนับรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

ชื่อ-สกุล นายเหยา ก๊ก ตง 

อาย ุ 65 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทน 

วนัทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 23 กมุภาพนัธ ์2561 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 4 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอ
แต่งตัง้ 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั1 235,000 หุน้ 

คุณวุฒกิารศกึษา Postgraduate Diploma of Marketing, Singapore Institute of Management  

การผ่านหลกัสตูรการอบรม
กรรมการ 

1. Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่284/2562 
2. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่115/2558 

ประสบการณ์การท างาน 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั 

2565 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ Origgin Ventures Pte Ltd. (สงิคโปร)์ 

2564 - ปัจจุบนั กรรมการ Archisen Pte Ltd. (สงิคโปร)์ 

2560 – 2563 กรรมการ บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 

2560 – 2563 กรรมการ Golden Maple (สงิคโปร)์ 

2557 – 2564 กรรมการ NEO Group Ltd (สงิคโปร)์ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

2 กจิการ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรอืมสีภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 

- ไม่ม ี- 

สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2564  1. การประชมุคณะกรรมการบรษิทั             16/16 ครัง้ 
     2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    7/7 ครัง้ 
     3. การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  7/7 ครัง้ 
     4. การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564   1/1 ครัง้ 
     5. การประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564   1/1 ครัง้ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา                      - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร           - ไม่ม ี- 

การมส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิทัใหญ่ / บรษิทัย่อย / บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั 

1. เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า     - ไม่เป็น - 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย    - ไม่เป็น - 

3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ      - ไม่ม ี- 

หมายเหตุ: 1สดัส่วนการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยนับรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

ชื่อ-สกุล นายแดน ปฐมวาณิชย ์

อาย ุ 47 ปี 

ต าแหน่งปัจจุบนั 
กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการการลงทุน / กรรมการ 
ก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื /  
ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

วนัทีด่ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 22 กนัยายน 2560 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 4 ปี 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแตง่ตัง้ 
กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการการลงทุน / กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ
กจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื / ประธานกรรมการบรหิาร 

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั1 - คู่สมรส 104 หุน้ 

คุณวุฒกิารศกึษา 
1. Senior Executive Leadership Program, Stanford University 
2. Master of Arts, International Finance and Economics, Chulalongkorn University 
3. Bachelor of Science, Finance, Thammasat University  

การผ่านหลกัสตูรการอบรม
กรรมการ 

1. Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที ่19/2563 
2. Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที ่26/2559 
3. Diploma Director Certification Program (Exam) รุ่นที ่47/2559 
4. Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่207/2558 

ประสบการณ์การท างาน 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการการลงทุน กรรมการก ากบัดแูล
กจิการทีด่แีละกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื ประธานกรรมการบรหิาร  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั 

 2565 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั พบีบี ีโฮลดิง้ส ์จ ากดั 

 2564 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั นิวทรา รเีจนเนอเรทฟี โปรตนี จ ากดั 

 2564 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซูเปอร ์แพลนส ์จ ากดั 

 2564 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั รเีจนเนอเรชัน่ แคปปิตอล จ ากดั 

 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซติีฟู้ด จ ากดั 

 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั รทู เดอะ ฟิวเจอร ์จ ากดั 

 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โนฟ ฟู้ดส ์จ ากดั 

 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดแีอลเอน็ 2017 จ ากดั 

 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั พฒันาสุข 2015 จ ากดั 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอเชีย่นฟู้ด คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เอน็อารเ์อฟ คอนซูเมอร ์จ ากดั  

 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เทสตี ้เวนเชอร ์จ ากดั 

 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั แฮตตนั แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

 2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ดุสติ กูรเ์มต ์จ ากดั 

 2556 - 2557 กรรมการ บรษิทั บางกอกแรน้ช ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

- ไม่ม ี- 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

13 กจิการ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นที่
อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรอืมสีภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกจิกบับรษิทั 

- ไม่ม ี- 

สดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2564 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิทั            16/16 ครัง้ 
         2. การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   4/5 ครัง้ 
       3. การประชมุคณะกรรมการการลงทุน          15/15 ครัง้ 
     4. การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 4/4 ครัง้ 
         และกจิการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
     5. การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564  1/1 ครัง้ 
     6. การประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564  1/1 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา                     - ไม่ม ี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร           - ไม่ม ี- 

การมส่ีวนไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิทัใหญ่ / บรษิทัย่อย / บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจุบนั 

1. เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า    เป็นผูบ้รหิารสงูสุด (CEO) 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย     - ไม่เป็น - 

3. มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ     - ไม่ม ี- 

หมายเหตุ: 1สดัส่วนการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยนับรวมหุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว 


