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ประวัตกิรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
ช่ือ - ช่ือสกุล นายอมรศกัดิ ์ นพรัมภา 
อาย ุ 72 ปี   
ต าแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
 

คุณวุฒกิารศกึษา -    เนตบิณัฑิตองักฤษ ส านกั Lincoln's Inn, London  
 -    เนตบิณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  
 -    นิตศิาสตรบณัฑิต (เกียรตนิิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -    ปริญญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.399) 

ความเช่ียวชาญ - ด้านกฎหมาย และด้านท่ีดนิ 

การถือหุ้นในบริษัท -ไมมี่-  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2560 : XD) 
 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน    
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน   

2553 – ปัจจบุนั -     ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร   
  บริษัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน)   
2541 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
  บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน     -ไมมี่- 
กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท -ไมมี่- 
กิจการของรัฐ       -ไมมี่- 
 

ต าแหน่งงานในอดีต   
 - กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล   
  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 -    กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และ  
  กรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและพฒันาบคุลากร บริษัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) 
 -    ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท สยามเรียลตีแ้อนด์เซอร์วสิ จ ากดั 
 -    ประธานกรรมการบริษัท  บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
 -    รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) 
 -  อธิบดีกรมคมุประพฤต ิ กระทรวงยตุธิรรม 
 - รองอธิบดีกรมบงัคบัคดี  กระทรวงยตุธิรรม 
 - ผู้พพิากษาศาลตา่งๆ 
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ -    Director Certification Program (DCP 30/2003),  
  Audit Committee Program (ACP 23/2008),  
  Role of Compensation Committee (RCC 9/2009) และ 

 Role of the Chairman Program (RCP 36/2015)  
 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
-    หลกัสตูรจิตวทิยาความมัน่คง รุ่นท่ี 31 
-    หลกัสตูรนกับริหารชัน้สงู รุ่นท่ี 7 

  
ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2559  

ล าดับ การประชุม 
จ านวนครัง้ 

ในการเข้าร่วมประชุม 
อัตราการเข้า 
ร่วมประชุม (%) 

1 การประชมุกรรมการบริษัท 9/9 100 
2 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 1/1 100 
3 การเข้าร่วมประชมุในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท 2/2 100 

 
ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท - ปี 2548  (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 12 ปี) 

วาระการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ   - ตัง้แตปี่ 2548 – 2560 (รวมระยะเวลา 12 ปี) 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา     -ไมมี่-  
ประวัตกิารท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2559   -ไมมี่- 
 
ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกตัง้เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย  -ไมมี่- 
 

ความสมัพนัธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
 กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 

                                       -ไมมี่- 
 ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย   

                                                 -ไมมี่- 
 ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 

                                                 -ไมมี่- 
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ประวัตกิรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล ศาสตราจารย์ศริิ  เกวลนิสฤษดิ ์       
อาย ุ  88 ปี  
ต าแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ 
 
คุณวุฒกิารศกึษา -    ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขานิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 -    เนตบิณัฑิตไทย ส านกัอบรมกฎหมายแห่งเนตบิณัฑิตยสภา 
 -    นิตศิาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -    ปริญญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่น 25) 
ความเช่ียวชาญ  - ด้านกฎหมาย ด้านท่ีดนิ และด้านแรงงาน 
การถือหุ้นในบริษัท -ไมมี่-  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2560 : XD) 
 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน   -ไมมี่- 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน   -ไมมี่-  
กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท -ไมมี่- 
กิจการของรัฐ       

2538 – ปัจจบุนั - กรรมการท่ีปรึกษาในคณะกรรมการปรับปรุงและพฒันากฎหมาย กรมท่ีดนิ 
2538 – ปัจจบุนั  -   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสง่เสริมความปลอดภยัฯ  
  สมาคมสง่เสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน  
2535 – ปัจจบุนั  -    กรรมการร่างกฎหมายคณะท่ี 7 ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

ต าแหน่งงานในอดีต   
 -  กรรมการร่างกฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 -  กรรมการร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม 
 -  อธิบดีกรมแรงงาน กรมแรงงาน   
 -  อธิบดีกรมท่ีดนิ  กรมท่ีดนิ   
 -  รองอธิบดีกรมท่ีดนิ  กรมท่ีดนิ   
 -  ประธานกรรมการอทุธรณ์กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม ส านกังานประกนัสงัคม 
 - สมาชิกวฒุิสภา 
 -  ท่ีปรึกษารองประธานวฒุิสภา คนท่ี 1  
 -  กรรมการรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ์ กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม 
 -  กรรมการประเมนิทนุทรัพย์ในการจดทะเบียนสทิธิและนิตกิรรม 
 -  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ สาขากฎหมาย ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 -  กรรมการจดัท่ีดนิแห่งชาติ 
 -  กรรมการบอร์ด การเคหะแห่งชาติ 
 -  กรรมการช่างรังวดัเอกชน 
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ -    หลกัสตูรการศกึษาอบรมด้านการพฒันาสาขาการถือครองและการบริหารงานท่ีดนิ
  มหาวทิยาลยัเคมบริดจ์ ประเทศองักฤษ 
 -    Director Accreditation Program (DAP 25/2004),  
  Finance for Non-Finance Directors (FND 14/2004) และ  
  Audit Committee Program (ACP 7/2005) 
       จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2559  

ล าดับ การประชุม 
จ านวนครัง้ 

ในการเข้าร่วมประชุม 
อัตราการเข้า 
ร่วมประชุม (%) 

1 การประชมุกรรมการบริษัท 9/9 100 
2 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 1/1 100 
3 การเข้าร่วมประชมุในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท 2/2 100 

 
 
ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท -    ปี 2537  (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 23 ปี) 

วาระการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ   - ตัง้แตปี่ 2537 – 2560 (รวมระยะเวลา 23 ปี) 
ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา     -ไมมี่-  

ประวัตกิารท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2559   -ไมมี่- 
 
ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกตัง้เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย  -ไมมี่- 
 

ความสมัพนัธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
 กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  

                                                 -ไมมี่- 
 ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย   

                                                 -ไมมี่- 
 ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 

                                                 -ไมมี่- 
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ประวัตกิรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

ช่ือ - ช่ือสกุล  นายพเิชษฐ  ศภุกิจจานสุนัติ ์  
อาย ุ 68 ปี    
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  
 กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล                  
 กรรมการบริหารความเส่ียง และ  
 ประธานอนกุรรมการก ากบัดแูลกิจการด้านความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม 
 
คุณวุฒกิารศกึษา - สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ความเช่ียวชาญ - ด้านสถาปัตยกรรม ด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และด้านบริหารจดัการ 
 

การถือหุ้นในบริษัท 4,000,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.27 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  
 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2560 : XD) 
 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน   -ไมมี่- 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน   

กรรมการบริษัทของบริษัทย่อยของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 3 บริษัท คือ 
2550 – ปัจจบุนั -    กรรมการบริษัท บริษัท ลมุพนีิ โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วสิ จ ากดั    
2537 – ปัจจบุนั -    กรรมการบริษัท บริษัท พรสนัต ิจ ากดั 
2535 – ปัจจบุนั -    กรรมการบริษัท บริษัท ลมุพนีิ พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ จ ากดั 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท -ไมมี่- 
กิจการของรัฐ       

2555 – ปัจจบุนั - กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ โครงการวศิวกรรมศาสตร์และจดัการเชิงธรุกิจ (EBM) 
  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ต าแหน่งงานในอดีต  -    กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  
  บริษัท หลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 -  กรรมการบริษัท  บริษัท แกรนด์ ยนูิตี ้ดเิวลลอ็ปเมนท์ จ ากดั  
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ -    Director Certification Program (DCP 27/2003), 
  Finance for Non-Finance Directors (FND 4/2003) และ 
  Audit Committee Program (ACP 21/2008)  
   จาก สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2559  

ล าดับ การประชุม 
จ านวนครัง้ 

ในการเข้าร่วมประชุม 
อัตราการเข้า 
ร่วมประชุม (%) 

1 การประชมุกรรมการบริษัท 9/9 100 
2 การประชมุกรรมการบริหาร 42/43 99 
3 การประชมุคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 4/4 100 
4 การประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 100 
5 การประชมุคณะอนกุรรมการก ากบัดแูลกิจการด้านความรับผิดชอบ

ตอ่ส่ิงแวดล้อมและสงัคม 
4/4  

6 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 1/1 100 
7 การเข้าร่วมประชมุในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท 2/2 100 

 
ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท -    ปี 2532  (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 28 ปี) 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา     -ไมมี่-  

ประวัตกิารท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2559   -ไมมี่- 
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ประวัตกิรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล นางยพุา  เตชะไกรศรี 
อาย ุ 67 ปี     

ต าแหน่งในบริษัท  กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร และ 
 กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

คุณวุฒกิารศกึษา -    เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 -    ประกาศนียบตัรชัน้สงู สาขาบญัชี  
  Accounting Advance of Pitman Examination Institute 
ความเช่ียวชาญ  - ด้านบญัชี-การเงิน และด้านบริหารจดัการ 
 

การถือหุ้นในบริษัท 26,040,499 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 1.77 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 
 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2560 : XD) 
 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน   
 -    กรรมการบริษัท บริษัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    

กรรมการบริษัทของบริษัทย่อยของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 3 บริษัท คือ  
2550 – ปัจจบุนั -    กรรมการบริษัท บริษัท ลมุพนีิ โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วสิ จ ากดั  
2537 – ปัจจบุนั -    กรรมการบริษัท บริษัท พรสนัต ิจ ากดั 
2535 – ปัจจบุนั -    กรรมการบริษัท บริษัท ลมุพนีิ พรอพเพอร์ตี ้มาเนจเมนท์ จ ากดั 
กรรมการบริษัทอ่ืน จ านวน 1 บริษัท คือ 
2529 – ปัจจบุนั -    กรรมการบริษัท บริษัท ศรีส าอางค์ ซพัพลายเออร์ จ ากดั 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท -ไมมี่- 
กิจการของรัฐ      -ไมมี่- 
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ -    Director Certification Program (DCP 32/2003)  
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2559  

ล าดับ การประชุม 
จ านวนครัง้ 

ในการเข้าร่วมประชุม 
อัตราการเข้า 
ร่วมประชุม (%) 

1 การประชมุกรรมการบริษัท 9/9 100 
2 การประชมุกรรมการบริหาร 38/43 88 
3 การประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 100 
4 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 1/1 100 
5 การเข้าร่วมประชมุในรูปแบบการเยี่ยมชมโครงการของบริษัท 2/2 100 

 
 

ปีที่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท -    ปี 2532  (รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 28 ปี) 

ประวัตกิารท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา     -ไมมี่-  

ประวัตกิารท ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2559   -ไมมี่- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


