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รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

ชื่อ นายไกรทิพย์  ไกรฤกษ์  
อายุ 63 ป ี
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ 

14 พฤศจิกายน 2556 (3 ปี 5 เดือน) 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1), สถาบัน

พัฒนาเมือง 
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 42/2548 
- หลักสูตร CGI รุ่นที่ 3/2558 

ประวัติการท างาน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ ากัด  )มหาชน(  
2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด )มหาชน(  
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด )มหาชน(  
2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท สมิติเวช จ ากัด )มหาชน(  
2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
2551 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
 บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด )มหาชน(  
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ย่ี พลัส จ ากัด 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน 
ปัจจุบัน กรรมการ ส่งเสริมกิจการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน ๆ การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด )มหาชน(  
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท สมิติเวช จ ากัด )มหาชน(  
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด )มหาชน(  

 การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ ากัด  )มหาชน(  
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ย่ี พลัส จ ากัด 
กรรมการ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน 
กรรมการ ส่งเสริมกิจการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
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 การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม 
ปี 2559 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 คร้ัง 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี 
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการททางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)  ไม่มี 
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

ชื่อ นายธีระ  วยากรณ์วิจิตร 
อายุ 39 ป ี
ต าแหน่ง กรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ 

19 กันยายน 2554 (5 ปี 7 เดือน) 

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 91/2554 
ประวัติการท างาน 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮ เพรสทีส จ ากัด 

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศันสนีย์ อุตสาหกรรม จ ากัด 
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟียร์ซ พับลิชชิ่ง จ ากัด 
2544 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดนาสต้ี แอพพาเรล จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน ๆ การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ บริษัท ไฮ เพรสทีส จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ศันสนีย์ อุตสาหกรรม จ ากัด 
กรรมการ บริษัท เฟียร์ซ พับลิชชิ่ง จ ากัด 
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดนาสต้ี แอพพาเรล จ ากัด 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม 
ปี 2559 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 คร้ัง 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี 
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ  
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

ชื่อ นายพรสัณห์  พัฒนสิน  
อายุ 56 ป ี
ต าแหน่ง กรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ 

19 กันยายน 2554 (5 ปี 7 เดือน)  

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 91/2554 

- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 192/2557 
ประวัติการท างาน 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอมพลีท ดาต้า ซิสเต็มส์ จ ากัด 
2550 – 2554 กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
 บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน ๆ การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
ไม่มี 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ บริษัท คอมพลีท ดาต้า ซิสเต็มส์ จ ากัด 

 การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 
ไม่มี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ประวัติการเข้าร่วมประชุม 
ปี 2559 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 คร้ัง 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี 

 


