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รายนามและประวัติของกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 

และได้รับการเสนอชือ่เพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 
ชื่อ-นามสกุล นายชนินทร ์เย็นสุดใจ 
วัน/เดือน/ปีเกดิ  24 กนัยายน 2502 
ทีอ่ยู่  เลขที่ 99/7 หมู่ที่ 9 ต าบล ราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

ปีทีเ่ร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ  9 กรกฏาคม 2562 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน 
การศึกษา  • ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ  Worcester Polytechnic Institute, U.S. 

• ปรญิญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ท่ี 5/2552 สมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
• Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 2/2550สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 32/2548  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
• Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 57/2548  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
• Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 11/2548  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ประวัติการท างาน บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2562 - ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ 
บริษัท เชอรว์ู้ด คอรป์อเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
2557 - ปัจจบุนั   กรรมการบรษิัท 
บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด       
2558 - ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ 
บริษัท ไทย เคเบิล้ อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั   กรรมการบรษิัท 
บริษัท เอน็ เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จ ากัด 
2563 - ปัจจบุนั    กรรมการบรษิัท 
บริษัท ไทย คอปเปอร ์ร็อด จ ากัด 
2559 - ปัจจบุนั    กรรมการบรษิัท 
บริษัท พีดีทแีอล เทรดดิง้ จ ากัด 
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2558 - ปัจจบุนั    กรรมการบรษิัท 
Stark Investment Corporation Limited 
2562 - ปัจจบุนั    กรรมการบรษิัท 
บริษัท คอนเนคชั่นเลทดเ์ซอรว์ิส จ ากัด 
2557 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิัท 
บริษัท ไทย เอ็นคอม จ ากัด 
2564 - ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ    

จ านวนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
• กิจการอื่นที่เป็นบรษิัทจดทะเบยีน บริษัท เชอรว์ู้ด คอรป์อเรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั   กรรมการบรษิัท 
• กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน บริษัท ไทย เคเบิล้ อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

2563 - ปัจจบุนั   กรรมการบรษิัท 
บริษัท เอน็ เอ็ม เอ็น โฮลดิง้ 2 จ ากัด 
2563 - ปัจจบุนั    กรรมการบรษิัท 
บริษัท ไทย คอปเปอร ์ร็อด จ ากัด 
2559 - ปัจจบุนั    กรรมการบรษิัท 
บริษัท พีดีทแีอล เทรดดิง้ จ ากัด 
2558 - ปัจจบุนั    กรรมการบรษิัท 
Stark Investment Corporation Limited 
2562 - ปัจจบุนั    กรรมการบรษิัท 
บริษัท คอนเนคชั่นเลทดเ์ซอรว์ิส จ ากัด 
2557 - ปัจจบุนั  กรรมการบรษิัท 
บริษัท ไทย เอ็นคอม จ ากัด 
2564 - ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ    

• กิจการอื่นที่ อาจท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท  

 ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่ิจารณา เป็นกรรมการซึ่งครบก าหนดออกตามวาระในปี 2565 ถือว่าเป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้
เสีย ไม่สามารถออกเสียงในวาระการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนด
ออกตามวาระ  

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 7/7 
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ชื่อ-นามสกุล ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์
วัน/เดือน/ปีเกดิ  1 กมุภาพนัธ ์2497 
ทีอ่ยู่  เลขที่  596 ซอยลาดพร้าว 63 (สุขสันต์ 3) แขวงสะพานสูง เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 
ปีทีเ่ร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ  9 กรกฎาคม 2562 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน 
การศึกษา  • ปรญิญาเอก สาขา Geology (Petroleum), University of London 

• ปรญิญาตรี สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ • Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 52/2547 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 23/2547 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
• Finance for Non-Finance Director (FN) รุน่ท่ี 9/2547 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ประวัติการท างาน บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด 
2562 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไร้ทท์ันเน็ลลิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบรษิัท 
บริษัท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน) 
2559 – 2560        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2558 – 2559        กรรมการตรวจสอบ 
2556 – 2558        กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท ปตท. เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) 
2554 – 2556        กรรมการบรษิทั 
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
2547 – 2549        กรรมการบรษิัท 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิง้ จ ากดั 
2556 – 2558        กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2552 – 2556        กรรมการบรษิทั 
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ ากัด 
2550 – 2552        กรรมการบรษิทั                            
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จ านวนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ 
• กิจการอื่นที่เป็นบรษิัทจดทะเบยีน บริษัท ไร้ทท์ันเน็ลลิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
• กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน ไม่มี  
• กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท  ไม่มี 
ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ 
• ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย ไม่มี 
• ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคล ท่ีอาจมีความขดัแขง้ในปัจจบุนั หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
• กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงานพนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่มี 
• ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือที่ปรกึษากฎหมาย ไม่มี 
• ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ/ระบขุนาดของรายการ 
(ถา้มี) 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่ิจารณา เป็นกรรมการซึ่งครบก าหนดออกตามวาระในปี 2565 ถือวา่เป็นกรรมการท่ีมีส่วน
ไดเ้สีย ไม่สามารถออกเสียงในวาระการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระ 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 7/7 
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ชื่อ-นามสกุล นายกุศล สังขนันท ์
วัน/เดือน/ปีเกดิ  22 กรกฎาคม 2503 
ทีอ่ยู่  เลขที่ 324 ซอยพฒันาการ 50 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ปีทีเ่ร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ  9 กรกฎาคม 2562  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน 
การศึกษา  ปรญิญาโท  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ สาขากฎหมายธุรกิจ 

ปรญิญาตรี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั สาขานิติศาสตร ์
ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา สาขาเนติบณัฑติไทย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• Role of the Chairman Program รุน่ท่ี 45/2562 
• How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ท่ี 20/2561 
• Board Nomination and Compensation Program 2561 
• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 1/2552 
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ท่ี 6/2552 
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ท่ี 1/2552 
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน่ท่ี 9/2552  
•  Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  (MIR)  
รุน่ท่ี 7/2552  
• Mandatory Accreditation Program (MAP) 2547 
• Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 1/2552 
• Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 27/2552 
• How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ท่ี 20/2561 
• Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน่ท่ี 7/2562  
KLSE TRAINING SDN.BHD. (MESDAQ SDN BHD) MALAYSIA 
• Director Certificate Program (DCP) รุน่ท่ี 26/2546 

ประวัติการท างาน 
 
 
 
 

บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, กรรมการบรษิัท 
บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั       
2562 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบรษิัท 
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน) 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท  
บริษัท วาว แฟคเตอร ์จ ากัด (มหาชน) 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท  



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 
 

45 
 

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน)                
2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท  
บริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2562 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรษิัท  
บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส ์จ ากัด (มหาชน)                  
2559 - 2563 กรรมการบรษิัท     
บริษัท บริหารสินทรัพย ์เอเอเอ็มซี  จ ากัด 
2563 - ปัจจบุนั       กรรมการบรษิัท  
บริษัท เดอะมาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากัด                      
2563 - ปัจจบุนั        กรรมการบรษิัท  
บริษัท ฟู้ดโฮลดิง้ จ ากัด                      
2561 - ปัจจบุนั        กรรมการบรษิัท 
บริษัท กาแฟนูส ์จ ากัด               
2559 - ปัจจบุนั        กรรมการบรษิัท 
บริษัท กาแฟสด กินเส้น จ ากัด 
2555 - ปัจจบุนั        กรรมการบรษิัท  
บริษัท เจเคเจพี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากัด 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร ์จ ากัด 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท เอสพีท ีพารค์ จ ากัด 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท เอสพีท ีแลนด ์จ ากัด 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท ยูนิคชาเลตเ์รียลตี ้จ ากัด        
2545 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร ์จ ากัด 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท ส.ธนา มีเดีย จ ากัด                       
2562 - 2563 กรรมการบรษิัท 
บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร ์จ ากัด                      
2559 - 2563 กรรมการบรษิัท 
บริษัท เอสพียูนิเสอรช์ จ ากัด                   
2546 - 2563 กรรมการบรษิัท 
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บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จ ากัด           
2529 - 2563 กรรมการบรษิัท 
มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
2557 - ปัจจบุนั  ผูช้่วยอธิการบดดีา้นกฎหมาย 
                         รกัษาการผูช้ว่ยอธิการบดี ดา้นการบรกิารวชิาการ 
                         ผูด้แูลหลกัสตูรบณัฑิตศกึษาทางนิติศาสตร ์
2554 - 2557     ผูช้่วยอธิการบดดีา้นกฎหมาย 
                         รกัษาการผูช้ว่ยอธิการบดีดา้นการบรกิารวิชาการ 
                         คณบดีคณะนติิศาสตร ์
2548 - 2554      ผูช้่วยอธิการบดดีา้นบรหิารและกฎหมาย 
กระทรวงยุติธรรม 
2548                 ที่ปรกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม 
บริษัท ดาต้าแมท จ ากัด (มหาชน) 
2545 - 2548     กรรมการบรหิารและเลขานกุารคณะกรรมการ 
บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส ์จ ากัด (มหาชน) 
2539 - 2542     ที่ปรกึษากฎหมายและเลขานกุารคณะกรรมการ 
บริษัท แอทเทอรนี์ส ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
2532 - 2548      กรรมการผูจ้ดัการ 

จ านวนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ 
• กิจการอื่นที่เป็นบรษิัทจดทะเบยีน บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ากัด (มหาชน) 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท  
บริษัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท  
บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน)                
2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท  
บริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2562 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรษิัท 

• กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน บริษัท บริหารสนิทรัพย ์เอเอเอ็มซี  จ ากัด 
2563 - ปัจจบุนั       กรรมการบรษิัท  
บริษัท เดอะมาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากดั                      
2563 - ปัจจบุนั        กรรมการบรษิัท  
บริษัท ฟู้ดโฮลดิง้ จ ากดั                      
2561 - ปัจจบุนั        กรรมการบรษิัท 
บริษัท กาแฟนูส ์จ ากดั               



ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 
 

47 
 

2559 - ปัจจบุนั        กรรมการบรษิัท 
บริษัท กาแฟสด กนิเสน้ จ ากดั 
2555 - ปัจจบุนั        กรรมการบรษิัท  
บริษัท เจเคเจพี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท เอชเอน็ซี เพาเวอร ์จ ากัด 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท เอสพีท ีพารค์ จ ากดั 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท เอสพีท ีแลนด ์จ ากดั 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท ยูนิคชาเลตเ์รียลตี ้จ ากดั        
2545 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร ์จ ากัด 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
2557 - ปัจจบุนั      ผูช้่วยอธิการบดีดา้นกฎหมาย 
                             รกัษาการผูช้ว่ยอธิการบดีดา้นการบรกิารวิชาการ   
                             ผูด้แูลหลกัสตูรบณัฑิตศกึษาทางนิติศาสตร ์

• กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท  ไม่มี 
ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ 
• ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย ไม่มี 
• ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคล ท่ีอาจมีความขดัแขง้ในปัจจบุนั หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
• กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงานพนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่มี 
• ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือที่ปรกึษากฎหมาย ไม่มี 
• ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ 
(ถา้มี) 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่ิจารณา เป็นกรรมการซึ่งครบก าหนดออกตามวาระในปี 2565 ถือวา่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้
เสีย ไม่สามารถออกเสียงในวาระการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด
ออกตามวาระ 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 7/7 
 

 


