บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด ( มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
1. รอยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ

2. นายโยธิน จวงพานิช
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจาหนาที่บริหาร
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

อายุ
(ป)
73

59
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คุณวุฒิทางการศึกษา
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ
(DAP) ครั้งที่ 77/2009 ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาโท
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ
(DAP) ครั้งที่ 79/2009 ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
University of Santa Clara , U.S.A.
- ปริญญาตรี
สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท
ไทย (DCP) ครั้งที่ 37/2003ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
University of La Verne, USA.
- ปริญญาโท

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
ชวงเวลา
(รอยละ) ระหวางผูบริหาร
0.05
2545- ปจจุบัน
2543- 2544
2539- 2542
2535- 2537
2535- 2537
-

-

2551 – ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2544 – 2547
2541 – 2541

14.00
(โดยที่
5.00 เปน
ของ
ภรรยา)

เปนพี่ชาย
คุณสุทธิรักษ

2539 – 2541
2542 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
ประธานที่ปรึกษา
ผูวา กทม.
ผูวาการเคหะแหงชาติ
กรรมการธนาคารอาคาร
สงเคราะห
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
หัวหนากลุมพัฒนา
ระบบบริหาร
สรรพากรภาค 12
สรรพากรจังหวัด
สมุทรปราการ
สรรพากรจังหวัดระยอง
กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการ

2542 – ปจจุบัน กรรมการ

บมจ.ธนาสิริ กรุป
บจก.สยามฟารมาซูติคอล
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
การเคหะแหงชาติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห
บมจ.ธนาสิริ กรุป
บมจ.ไดนาสตี้ เซรามิค
กรมสรรพากร
สํานักงานสรรพากร ภาค 12
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
บมจ.ธนาสิริ กรุป
บจก.ธนาสิริ พรอพเพอรตี้
ดีเวลลอปเมนท
สมาคมธุรกิจบานจัดสรร

หนา 1

บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด ( มหาชน)

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง

4. ดร.จุไรรัตน รมลําดวน
- กรรมการ
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

อายุ
(ป)

44

คุณวุฒิทางการศึกษา
สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ประกาศนียบัตร
หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ
California State University, Irvine
- ปริญญาตรี
สาขาศิลปะศาสตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ
(DAP) ครั้งที่ 46/2005 ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ
(DCP) ครั้งที่ 81/2006 ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร
Pennsylvania State University, U.S.A
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหวางผูบริหาร

0.05

-

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท

2551 – ปจจุบัน กรรมการ
2550 - ปจจุบัน หุนสวนกรรมการและ
กรรมการบริหาร
2550 – ปจจุบัน กรรมการและ
กรรมการบริหาร
2551 - ปจจุบัน กรรมการบริหารและ
กรรมการบริษัท
2551 - ปจจุบัน กรรมการบริหารและ
กรรมการบริษัท
2550 - ปจจุบัน หุนสวนกรรมการและ
กรรมการบริหาร
2550 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ
2547 – 2550
กรรมการและกรรมการ
ผูอํานวยการ
2544 - 2547
กรรมการและรองกรรมการ
ผูอํานวยการสายงาน

บมจ.ธนาสิริ กรุป
บจก.มิลส แอนด ไวนสไตน
บจก.แวลู โฟกัส (ประเทศไทย)
บจก.อะกริ ซอล
บจก.ดับบลิว เอส เจ
บจก.พีอารที แฟคเตอรส
บมจ.อีเอ็มซี

บมจ.กระดาษศรีสยาม
บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

หนา 2

บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด ( มหาชน)

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหวางผูบริหาร

ชวงเวลา

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท
การเงิน

5. นายสุทธิรักษ เสถียรภาพอยุทธ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูจัดการ
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
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- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ
(DCP) ครั้งที่ 118/2009 ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ
(DAP) ครั้งที่ 78/2009 ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาการ
บริหารงานดานการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
Chapman University, U.S.A.
- ปริญญาโท
สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

15.00

เปนนองชาย
คุณอารีศักดิ์

2545 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2544 - 2545

กรรมการและ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
หัวหนาสวนบริหารลูกคา
สินเชื่อรายยอย

บมจ.ธนาสิริ กรุป
บจก.ธนาสิริ พรอพเพอรตี้
ดีเวลลอปเมนท
Independent Mortgage and Realty
Capital Corporation at Orange
County, California, USA.

หนา 3

บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด ( มหาชน)

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

6. นายอนุพงษ เตชะอํานวยพร
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

45

- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ
(DAP) ครั้งที่23/2004 ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาโท
สาขาบริหารการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ประกาศนียบัตร
สาขาการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

7. นายโกมินทร ลิ้นปราชญา
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

44

- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ
(DAP) ครั้งที่ 77/2009 ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สัดสวน
ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท
(รอยละ) ระหวางผูบริหาร
0.05
2551 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและ
บมจ.ธนาสิริ กรุป
กรรมการตรวจสอบ
2541 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
บจก.อํานวยพรการบัญชี
2543– ปจจุบัน คณะทํางานกลั่นกรอง
สภาวิชาชีพบัญชี
คุณสมบัติผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
2541 – ปจจุบัน อนุกรรมการและเลขานุการ สภาวิชาชีพบัญชี
คณะประกันคุณภาพ
วิชาชีพบัญชี
2541 – ปจจุบัน อาจารยพิเศษสอนวิชาสอบ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
บัญชี
0.05
2551 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและ
บมจ.ธนาสิริ กรุป
กรรมการตรวจสอบ
2552 – ปจจุบัน กรรมการ และ
บมจ. สหมิตรถังแกส
กรรมการตรวจสอบ
2552 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและ
บจก.ล็อกซเลย
กรรมการตรวจสอบ
2549 – ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงาน
บจก.ไมโครซอฟท (ประเทศไทย)
การเงิน
2542 – 2548
ผูอํานวยการสายงาน
SAP Thailand Ltd.
การเงิน
2541 – 2542
ผูอํานวยการสายงาน
การเงิน

หนา 4

บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด ( มหาชน)

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
8. นายอาทร เตชะตันติวงศ
- กรรมการอิสระ

อายุ
(ป)
40

คุณวุฒิทางการศึกษา
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ
(DAP) ครั้งที่ 77/2009 ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปริญญาโท

9. นางยุพิน กาญจนวิกัย
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

44

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ
(DCP) ครั้งที่ 115/2009 ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรผูสอบบัญชีรับอนุญาต
(CPA)
- ประกาศนียบัตร: ผูตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ Certified Information
System Auditor (CISA)
- ปริญญาโท
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี
สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สัดสวน
ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท
(รอยละ) ระหวางผูบริหาร
2551 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ
บมจ.ธนาสิริ กรุป
2551 - 2551
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บมจ.อารียา พร็อพเพอรตี้
สายงานการตลาดและการ
ขาย
2548 – 2551
รองกรรมการผูอํานวยการ บจก.เมเจอร โบวล กรุป
2538 – 2548
ผูจัดการทางการตลาด
บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
0.80

เปนญาติ
คุณอารีศักดิ์*

2547 - ปจจุบัน

2550 – พ.ค.
2552
2546 – 2547
2539 – 2545

กรรมการบริหาร
ผูชวยประธานเจาหนาที
บริหาร
ผูอํานวยการฝายบัญชี
การเงิน และปฏิบัติการ

บมจ.ธนาสิริ กรุป

ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน

บจก.ยู สตาร (ประเทศไทย)

บมจ.เมเจอร ซีนีเพลกซ กรุป

บจก.ยัม เรสเตอรองส อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย)

หนา 5

บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด ( มหาชน)

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

10. นางสาวกุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ*
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

38

11. นายมนัส ธัชมงคล
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายพัฒนาโครงการ

54

12. นายประภัสสร วิชิวานิเวศน
- ผูอํานวยการฝายพัฒนา
โครงการ

39

13. นายธนิศร นิติสาโรภาส
- รองผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ

41

คุณวุฒิทางการศึกษา
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ
(DAP) ครั้งที่ 77/2009 ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร
International Business Management,
Westminster University, U.K.
- ประกาศนียบัตร
หลักสูตรพัฒนาบริหารงาน,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
สาขาสถาปตยกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหาร - ลาดกระบัง
- ปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย

สัดสวน
ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
ชวงเวลา
(รอยละ) ระหวางผูบริหาร
15.00
เปนพี่สาว
2545 - ปจจุบัน
คุณอารีศักดิ์
2543 - 2545
2540 - 2543

0.10

-

-

-

-

-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท
กรรมการและ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการทั่วไป

2548 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายพัฒนาโครงการ
2535 - 2547
ผูอํานวยการฝายบริหาร
โครงการ
2551 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายพัฒนา
โครงการ
2547 - 2549
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
2539 – 2547
รองกรรมการผูจัดการ
2549 – ปจจุบัน รองผูอํานวยการฝาย
ปฏิบัติการ
2539 - 2548
ผูจัดการฝายบริหาร

บมจ.ธนาสิริ กรุป
บจก.พรประสิทธิ์การเคหะ
บจก.คณาไทยอุตสาหกรรม

บมจ.ธนาสิริ กรุป
บจก. โอจีซี กรุป
บมจ.ธนาสิริ กรุป
บมจ.พรีบิลท
บจก.กรีนพีซ ดีเวลลอปเมนท
บมจ.ธนาสิริ กรุป
บมจ.เพรซิเดนท ไรซ โปรดักส

หนา 6

บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด ( มหาชน)

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

14. นายณัฐพล ชอโพธิ์ทอง
- รองผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
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15. นายกร จิรไชยสิงห
- รองผูอํานวยการฝายจัดซื้อ
จัดจาง

50

15. นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท
- ผูจัดการฝายบัญชี
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คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท
สาขานิติศาสตร,
University of Western Sydney
- ปริญญาโท
สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี
สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- เนติบัณฑิตไทย, สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตร
สาขากฎหมายการคาระหวางประเทศ และ
การอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ,
สถาบันพัฒนาขาราชการตุลาการ
กระทรวงยุติธรรม
- ประกาศนียบัตร
การบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- ปริญญาตรี
สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดสวน
ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท
(รอยละ) ระหวางผูบริหาร
0.15
2548 – ปจจุบัน รองผูอํานวยการฝาย
บมจ.ธนาสิริ กรุป
พัฒนาธุรกิจ
2547 – 2548
ผูอํานวยการฝายกฏหมาย บมจ.ปริญสิริ
และรัฐกิจสัมพันธ
2546 – 2547
รองผูจัดการฝายธุรกิจ
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
เฉพาะ

0.25

-

เปนญาติ
คุณอารีศักดิ์**

-

2549 – ปจจุบัน รองผูอํานวยการฝายจัดซื้อ
จัดจาง
2546 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการ
ผูจัดการ
2552 – ปจจุบัน ผูจัดการฝายการบัญชี
2536 - 2552
ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี
2534 - 2536
เจาหนาทีฝายบัญชี

บมจ.ธนาสิริ กรุป
บจก.รชต โลหะกิจ กรุป
บมจ.ธนาสิริ กรุป
บมจ.วิค แอนด ฮุคอันด
บจก.เบตเตอรโฮมฟูดส

หนา 7

บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด ( มหาชน)

ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
15.นายลือชัย บุญทวีกุล
- ผูจัดการฝายการเงิน

อายุ
(ป)
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คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท
สาขาเศรษฐศาสตร
สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร

สัดสวน
ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
ชวงเวลา
ตําแหนง
ชื่อหนวยงาน / บริษัท
(รอยละ) ระหวางผูบริหาร
2552 – ปจจุบัน ผูจัดการฝายการเงิน
บมจ.ธนาสิริ กรุป
2551 - 2552
ผูจ ัดการฝายการเงิน
บจก.เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย
2548 - 2550
เจาหนาที่การตลาดสินเชื่อ บมจ.กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส
อาวุโส
2547 - 2548
ผูชวยผูจัดการอาวุโสแผนก ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
สินเชื่อ

* มีความสัมพันธเปนญาติ โดยบิดาของนางยุพิน กาญจนวิกัยมีความสัมพันธเปนนองชายของบิดานายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ
** มีความสัมพันธเปนญาติ โดยมารดาของนายกร จิรไชยสิงหมคี วามสัมพันธเปนนองสาวของมารดานายอารีศกั ดิ์ เสถียรภาพอยุทธ

หนา 8

