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ข้อมลูของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 

1. นายบรรพต หงษ์ทอง 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ 

อายุ 68 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท M.A. (ECONOMIC DEVELOPMENT) NORTHEASTERN 
UNIVERSITY 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประกาศนียบตัร DAP รุ่น 104/2013 

วันที่เป็นกรรมการบริษทั 3 ธนัวาคม 2556 (2 ปี 5 เดือน) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่น กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและก  าหนด
คา่ตอบแทน  

บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ 

ต าแหน่งในกจิการอื่น ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

ทีป่รึกษาคณะกรรมการและ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ทีป่รึกษา 

ทีป่รึกษา 

ทีป่รึกษา 

บมจ.ทพิยประกนัชวีติ 

บจ.เอเวอร์กรีน พลสั 

บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) 
 

บมจ.ยูนิคอร์ด 

บมจ.เนช ัน่แนล เพาเวอร์ซพัพลาย 

บจ.ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่เกีย่วข้องกบั
ธุรกจิของบริษทั 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขันกบั
บริษทั 

ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน 2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 
และกรรมการอิสระ 

บมจ.เอ็กโซตคิ ฟู้ ด 

 2556  - ปัจจุบนั ทีป่รึกษา บมจ.ยูนิคอร์ด 

 2554 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ทพิยประกนัชวีติ 

 2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.เอเวอร์กรีน พลสั 

 2548 – ปัจจุบนั ทีป่รึกษาคณะกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ (ไทย) 

 2549 -  2551 สมาชกิสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาต ิ

รฐัสภา 

 2546 - 2550 ปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

 2542 – 2546 อธิบดี กรมส่งเสริมการส่งออก 
กระทรวงพาณิชย์ 

 2541 – 2542 อธิบดี กรมการประกนัภยั 
กระทรวงพาณิชย์ 

 2538 – 2541 อธิบดี กรมทรพัย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ 

ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบนั ไม่มี 

การถือหุ้นในบริษทั 1,000,000 หุ้น 

สัดส่วนของจ านวนหุ้นทีม่สีิทธิออกเสียง
ทั้งหมด 

0.29%  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 การประชมุคณะกรรมการ       2 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 
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2. นายกติติศักดิ์  เบญจฤทธ์ิ 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 66 ปี 

สัญชาติ ไทย 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ University of Wisconsin, 
USA 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

ประกาศนียบตัร DCP รุ่น 70/2006 
ประกาศนียบตัร ACP รุ่น 32/2010 
ประกาศนียบตัร CGI รุ่น 0/2014 
ประกาศนียบตัร AACP รุ่น 19/2015 

วันที่เป็นกรรมการบริษทั 3 ธนัวาคม 2556 (2 ปี 5 เดือน) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่น กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.หลกัทรพัย์ ฟินันเซยี ไซรสั 

 กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ธนบรีุ เมดิเคลิ เซน็เตอร์ 

 กรรมการ และทีป่รึกษา
กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่

บมจ.พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ ์

ต าแหน่งในกจิการอื่น กรรมการ บจ.ศิระกานต ์

 กรรมการผูจ้ัดการ บจ. พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ  

 กรรมการ กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ สายธุรกจิการเงิน 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่เกีย่วข้องกบั
ธุรกจิของบริษทั 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขันกบั
บริษทั 

ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน 2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.เอ็กโซตคิ ฟู้ ด 

 2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ธนบรีุ เมดิเคลิ เซน็เตอร์ 

 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ ์

 2552 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.หลกัทรพัย์ ฟินันเซยี 
ไซรสั 

 2552 - ปัจจุบนั ทีป่รึกษา-กรรมการ กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
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ผูจ้ัดการใหญ ่

 2552 - 2556 กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บจ.หลกัทรพัย์ สินเอเชยี 

ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบนั ไม่มี 

การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มสีิทธิออกเสียง
ทั้งหมด 

ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 - การประชมุคณะกรรมการ                 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 
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3. นายธนชักฤศ  เตชะรัตนไกร 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 55 ปี 
สัญชาติ ไทย 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การบริหารการเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประกาศนียบตัร DCP 2556 

วันที่เป็นกรรมการบริษทั 3 ธนัวาคม 2556 (2 ปี 5 เดือน) 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่น ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอื่น กรรมการ  บจ.ซเีอ็มเอ อินเตอร์เนช ัน่แนล 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่เกีย่วข้องกบั

ธุรกจิของบริษทั 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขันกบั
บริษทั 

ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน 2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.เอ็กโซตคิ ฟู้ ด 

 2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.ซเีอ็มเอ อินเตอร์เนช ัน่แนล 
 2550 - 2552 ผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจ้ัดการ 
บจ.พรีเมียร์แคปปิตอล (2002) 

 2547 - 2549 ผูจ้ัดการฝ่ายการเงิน บจ.พรีเมียร์แคปปิตอล (2002) 
 2545 - 2547 ผูจ้ัดการท ัว่ไป บจ.โกลเบลิลิสซิง่ 
ข้อพิพาททางกฎหมายในปัจจุบนั ไม่มี 
การถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 
สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มสีิทธิออกเสียง

ทั้งหมด 

ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 - การประชมุคณะกรรมการ   4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 
- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร 

ไม่มี 

 


