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1.   นายพิศิษฐ์    ดัชณาภริมย์   อาย ุ78  ปี  

 

ตาํแหน่ง :   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คุณวุฒกิารศึกษา :  ปริญญาตรี        บญัชีบณัฑิต   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

     พาณิชยศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 966 

 

ประสบการณ์ทาํงาน : 

2561 – ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานบริษัท เบอร์ลี ่ยคุ-

เกอร์ จํากดั 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ              บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จํากดั (มหาชน) 

ก.พ. 2550 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ          บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 

   และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2546 – ปัจจบุนั          กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ            บริษัท เจมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

  รองประธานกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 

2544 - ปัจจบุนั           ประธานกรรมการบริหาร  กลุม่บริษัทท่ีปรึกษาในเครือ บริษัท โปรเฟสชัน่-

แนล อลัไลแอนซ์ กรุ๊ป จํากดั 

2535 – ปัจจบุนั          กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โปลฟิาร์ม จํากดั 

2545 – 2557              กรรมการบริหาร  บริษัท ภเูก็ต อินเตอร์เนชัน่แนล ฮอสปิตอล 

จํากดั 

 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :   

Director Certification Program (DCP)   ปี 2550 

Audit Committee Program (ACP)          ปี 2548 

Director Accreditation Program (DAP)  ปี 2547 

 

การถอืหุ้นในบริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  :  ไมม่ี 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ :  กรรมการอิสระ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  (1  บริษัท) 

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมาร์ท จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : (4 บริษัท) 

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

และเสนอให้ผู้ถอืหุ้นเลอืกตัง้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งต่อไปอกีวาระหน่ึง   

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานบริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จํากดั 

กรรมการ บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จํากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการบริหาร กลุม่บริษัทท่ีปรึกษาในเครือ บริษัท โปรเฟสชัน่แนล อลัไลแอนซ์ กรุ๊ป จํากดั 

กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โปลฟิาร์ม จํากดั 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  : ไมม่ี   

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ :  13 ปี 1 เดือน (ก.พ. 2550 – ปัจจบุนั) 

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562  :    6/6  ครัง้ 

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562  :   5/5  ครัง้ 

การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2562 :  3/3  ครัง้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ: การมีส่วนได้เสียในลักษณะ ดังต่อไปนี ้กับบริษัท / บริษัท

ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา  

 ประวตัิการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา :     ไมม่ ี

 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย :     ไมเ่ป็น 

 กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา  :    ไมเ่ป็น  

 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี  ท่ีปรึกษากฎหมาย)  :       ไมเ่ป็น  

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  :    ไมม่ ี
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2.   นางวรรณสุดา ธนสรานาต   อาย ุ68 ปี  

 

ตาํแหน่ง :    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

      และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คุณวุฒกิารศึกษา :   ปริญญาโท          บริหารธุรกิจบณัฑิต 

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ประสบการณ์ทาํงาน :    

ม.ค. 2559 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน

 บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั Senior Vice President ลกูค้าจีน ลกูค้าธุรกิจรายกลาง 

  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  :   

Director Accreditation Program (DAP) ปี 2559 

 

การถอืหุ้นในบริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  :  ไมม่ี 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ :  กรรมการอิสระ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  ไมม่ี  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  : ไมม่ี   

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ :  4 ปี 2.5 เดือน (ม.ค. 2559 – ปัจจบุนั) 

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562   :    6/6 ครัง้ 

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562   :   5/5 ครัง้ 

การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2562  :   3/3  ครัง้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ: การมีส่วนได้เสียในลักษณะ ดังต่อไปนี ้กับบริษัท / บริษัท

ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล  ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา  

 ประวตัิการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา :     ไมม่ ี

 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย :     ไมเ่ป็น 

 กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา  :    ไมเ่ป็น  

 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี  ท่ีปรึกษากฎหมาย)  :       ไมเ่ป็น  

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  :    ไมม่ ี
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3.   นายจักรกฤศฏ์ิ พาราพนัธกุล  อายุ  :  60 ปี 

 

ตาํแหน่งที่จะเสนอแต่งตัง้  :     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

คุณวุฒกิารศึกษา :     ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

                            Angelo State University, Texas, U.S.A 

        ปริญญาตรี      บญัชีบณัฑิต  

                                        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 

ประสบการณ์ทาํงาน : 

9 ก.ค. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 

  และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

ปี 2562 – ปัจจบุนั   กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) 

ปี 2561 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ  บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จํากดั  

ปี 2561 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ  บริษัท อาเซียนโปแตชชยัภมูิ จํากดั 

(มหาชน) 

ปี 2561 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการและ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  (มหาชน)  

ปี 2560 – ปัจจบุนั   รับราชการ ตําแหนง่รองปลดักระทรวงการคลงั  กระทรวงการคลงั 

ปี 2560 – ปัจจบุนั   นายกสภาวิชาชีพบญัชี  สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรม-

ราชปูถมัภ์ 

ปี 2560 – ปัจจบุนั   กรรมการ  บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั

(มหาชน)  

ปี 2558 – ปัจจบุนั   กรรมการ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั  

 และบรรษัทภิบาล (มหาชน) 

ปี 2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ  บริษัท ป่ินทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค 

จํากดั (มหาชน) 

ปี 2560 – ปี 2561   กรรมการ  บริษัท ทริส คอร์ปอเรชัน่ จํากดั  

ปี 2558 – ปี 2560   อธิบดีกรมธนารักษ์     กรมธนารักษ์ 

ปี 2558 – ปี 2560   ประธานกรรมการ  บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ 

จํากดั  

ปี 2557 – ปี 2558   กรรมการ  ธนาคารกรุงไทย 

ปี 2556 – ปี 2559   กรรมการ  บริษัท วิจิตรภณัฑ์ปาล์มออยล์ 

จํากดั (มหาชน) 
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ปี 2554 – ปี 2559   กรรมการ  บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติ

ปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 

ปี 2546 – เมษายน 2562  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) 

    

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

Director Accreditation Program (DAP)     ปีท่ีเข้ารับการอบรม ปี 2547 

Board Matters and trends (BMT)          ปีท่ีเข้ารับการอบรม ปี 2560 

Ethical Leadership Program (ELP)          ปีท่ีเข้ารับการอบรม ปี 2560 

 

การถอืหุ้นในบริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  :  ไมม่ี 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ :  กรรมการอิสระ 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  (3 บริษัท)  

กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  (6 บริษัท) :  

รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 

นายกสภาวิชาชีพบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จํากดั 

ประธานกรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชยัภมูิ จํากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท ป่ินทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :   ไมม่ ี

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ :  9 เดือน (9 ก.ค. 2562 – ปัจจบุนั) 

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562  :    3/6  ครัง้ 

การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562  :   3/5  ครัง้ 

การเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2562 :  1/3  ครัง้ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ: การมีส่วนได้เสียในลักษณะ ดังต่อไปนี ้กับบริษัท / บริษัท

ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล  ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา  

 ประวตัิการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา :     ไมม่ ี

 เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย :     ไมเ่ป็น 
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 กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา  :    ไมเ่ป็น  

 ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี  ท่ีปรึกษากฎหมาย)  :       ไมเ่ป็น  

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  :    ไมม่ ี

 


