
  บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 (1) 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
 
ชื่อ นำยไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ 

 

ต าแหน่ง กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
อายุ 61 ปี 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งคร้ังแรก      30 พฤศจิกำยน 2561 
ทีอ่ยู่ 123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บี ชัน้ 10 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล  

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
การถือหุน้สามญัในบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563    -ไม่มี- 
ประวัติการศึกษา 

- เศรษฐศำสตรม์หำบณัฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร ์Oklahoma State University, USA 
- เศรษฐศำสตรบ์ณัฑิต สำขำวชิำเศรษฐศำสตรแ์ละกำรเงิน Oklahoma State University, USA 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Boardroom Success Through Financing and Investment รุน่ท่ี 9/2563 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Digital Transformation – A Must of all Companies (6 พ.ย. 2561) 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program รุน่ท่ี 8/2561 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Ethical Leadership Program รุน่ท่ี 10/2560 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Advanced Audit Committee Program รุน่ที่ 24/2559 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Boards that Make a Difference รุน่ท่ี 1/2559 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Role of the Chairman Program รุน่ท่ี 37/2558 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program รุน่ท่ี 92/2550 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ท่ี 11/2547 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ  
     -    หลกัสตูร 2020 Cyber Security Awareness for BOD ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
     -    หลกัสตูร Personal Data Protection Act ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
     -    หลกัสตูร Economic and Sectoral Outlook: A High-Frequency Data Perspective ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
     -    หลกัสตูร Sustainability Training ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
     -    หลกัสตูร Branding and NPS Update ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
     -    หลกัสตูร Inside Information and Data Privacy ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
     -    หลกัสตูร IFRS 9 Implication and Readiness ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

-    หลกัสตูร Cyber Resilience Awareness ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
-    หลกัสตูร Cyber Resilience Leadership Seminar ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
-    หลกัสตูร Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
-    หลกัสตูรควำมยั่งยืนของธุรกจิยคุดจิิทลั บรษิัท เอินสท์ แอนด ์ยงั จ ำกดั 
-    หลกัสตูรกำรบรหิำรกำรจดักำรดำ้นควำมมั่นคงขัน้สงู รุน่ท่ี 5 สมำคมวิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัรในพระบรมรำชปูถมัภ ์
-    หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู (วตท.) สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ รุน่ท่ี 14  
-    หลกัสตูรผูน้  ำกำรเปล่ียนแปลงระดบัสงู บรษิัท กรดิทมีเวิรค์ จ ำกดั 

 



  บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ประวัติการท างานยอ้นหลัง 5 ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 2 แห่ง 

ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรในคณะกรรมกำรตรวจสอบ ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ บรษิัท ทำนตะวนัอตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 

การด ารงต าแหน่งส าคัญในบริษัท/หน่วยงานอื่น : 4 แห่ง 
ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรในคณะกรรมกำรตรวจสอบ ธนำคำรธนชำติ จ ำกดั (มหำชน) 
ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท จกัรไพศำล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 
ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท พี แอดไวเซอรี่ จ ำกดั 
ปัจจบุนั กรรมกำร บรษิัท พี ดบับลิว คอนซลัแตนท ์จ ำกดั 
2560 – 2562 กรรมกำรอิสระ กำรนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
2560 – 2562 กรรมกำรอิสระ บรษิัท บรหิำรสินทรพัย ์ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย จ ำกดั 
2559 – 2561 กรรมกำรอิสระ บรษิัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                        
2559 – 2560 ที่ปรกึษำรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม 
2558 – 2559 ที่ปรกึษำรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
                                                                                            

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมกำรอิสระ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564) 

: 2 ปี 5 เดือน  

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/กิจการทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 
/กิจการอืน่ทีอ่าจท าใหข้ัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ 

: ไม่มี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมปี 2563     
 จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/ 

จ านวนการประชุมทัง้หมด 
คิดเป็นร้อยละ 

- กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ 8/9 89 
- กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 100 
- กำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 3/3 100 
- กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 1/1 100 

 
  



  บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 (2) 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
 
ชื่อ นำยจกัร บญุ-หลง 

 

ต าแหน่ง กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 
อายุ 63 ปี 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งคร้ังแรก     30 พฤศจิกำยน 2561 

ทีอ่ยู่ 123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บี ชัน้ 10 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

การถือหุน้สามญัในบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563    -ไม่มี- 
ประวัติการศึกษา 

- ศิลป์ศำสตรม์หำบณัฑิต สำขำเศรษฐศำสตรแ์ละควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ  
มหำวิทยำลยัดีทรอยต ์สหรฐัอเมรกิำ 

- นิติศำสตรบ์ณัฑติ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program รุน่ท่ี 271/2562 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders รุน่ท่ี 17/2562 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ  
- หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุน่ท่ี 29 
- หลกัสตูรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 52 
- หลกัสตูรผูบ้รหิำรกระบวนกำรยตุธิรรมระดบัสงู (บยส.) รุน่ท่ี 16 

ประวัติการท างานยอ้นหลัง 5 ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 3 แห่ง 

ปัจจบุนั    กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท โกลว ์พลงังำน จ ำกดั (มหำชน) 
ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
  บรษิัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ปโฮลดิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร บรษิัท สยำมแม็คโคร จ ำกดั (มหำชน)  

การด ารงต าแหน่งส าคัญในบริษัท/หน่วยงานอื่น : 7 แห่ง 
 ปัจจบุนั    กรรมกำร บรษิัท โกลว ์จ ำกดั 
 ปัจจบุนั    กรรมกำร บรษิัท โกลว ์เอสพพีี 11 จ ำกดั 
     ปัจจบุนั    กรรมกำร บรษิัท โกลว ์เอสพีพี 2 จ ำกดั 
     ปัจจบุนั    กรรมกำร บรษิัท โกลว ์เอสพีพี 3 จ ำกดั 
     ปัจจบุนั    กรรมกำร บรษิัท โกลว ์ไอพีพี จ ำกดั 
     ปัจจบุนั    กรรมกำร บรษิัท โกลว ์ไอพีพ ี2 โฮลดิง้ จ ำกดั 
 ปัจจบุนั  กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิ กรรมกำรตรวจสอบและประธำนอนกุรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง  
   ส ำนกังำนควำมรว่มมือพฒันำเศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อนบำ้น (องคก์รมหำชน) 

2560 – 2561 เอกอคัรรำชทตู ณ กรุงย่ำงกุง้ สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำ 
2557 – 2559 เอกอคัรรำชทตู ณ รำชอำณำจกัรนอรเ์วย ์  



  บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตั้ง : กรรมกำรอิสระ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564) 

: 2 ปี 5 เดือน  
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/กิจการทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 
/กิจการอืน่ทีอ่าจท าใหข้ัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ 

: ไม่มี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 
  จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/ 

จ านวนการประชุมทัง้หมด 
คิดเป็นร้อยละ 

- กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ 8/9 89 
- กำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ 3/4 75 
- กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 1/1 100 

 
 



  บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 (3) 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
 

ชื่อ ดร.ชญำนิน เทพำค ำ 

 

ต าแหน่ง กรรมกำร 
อายุ 51 ปี 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งคร้ังแรก    10 พฤศจกิำยน 2558 

ทีอ่ยู่ 123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บี ชัน้ 10 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

การถือหุน้สามญัในบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563     
40,020 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.0011 ของหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมด 

ประวัติการศึกษา  
- บรหิำรธุรกิจดษุฎีบณัฑิต มหำวิทยำลยัรตันบณัฑติ 
- บรหิำรธุรกิจมหำบณัฑิต สำขำกำรจดักำร สถำบนัพฒันบรหิำรศำสตร ์ศศินทร ์จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 
- ชีวะวิทยำกำรแพทย ์มหำวิทยำลยัคิงสต์นั ประเทศองักฤษ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program รุน่ท่ี 191/2557 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ   
- Securities & Exchange Commission Capital Market Leader Program: Building Competitiveness of Nation and Thai 

Capital Market  
- หลกัสตูรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ส ำหรบันกับรหิำรระดบัสงู รุน่ท่ี 12 
- หลกัสตูรผูบ้รหิำรกระบวนกำรยตุธิรรมระดบัสงู รุน่ท่ี 15  

ประวัติการท างานยอ้นหลัง 5 ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ : 1 แห่ง 
ปัจจบุนั กรรมกำร ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน กรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

และประธำนกรรมกำรบรหิำร บรษิัท สิงห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอืน่ : 37 แห่ง 
ปัจจบุนั   กรรมกำรบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มของบรษิัทฯ จ ำนวน 25 แห่ง 
ปัจจบุนั  กรรมกำร บรษิัท สิงห ์พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั                     
ปัจจบุนั  กรรมกำร บรษิัท ปำรค์ อินดสัตรี จ ำกดั 
ปัจจบุนั  กรรมกำร บรษิัท มหำสำน เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ำกดั 
ปัจจบุนั  กรรมกำร บรษิัท อำ่งทอง เพำเวอร ์จ ำกดั 
ปัจจบุนั  กรรมกำร บรษิัท สยำม พำรบ์อยล ์ไรซ ์จ ำกดั 
ปัจจบุนั  กรรมกำร บรษิัท ขำ้วพนัดี จ ำกดั 
ปัจจบุนั  กรรมกำร บรษิัท แอบ็โซลทู พำวเวอร ์พี จ ำกดั 
ปัจจบุนั  กรรมกำร บรษิัท โซล่ำ อินโนเวชั่น จ ำกดั 
ปัจจบุนั  กรรมกำร บรษิัท จ-ีฟอรซ์ จ ำกดั 



  บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ปัจจบุนั  กรรมกำร บรษิัท บำงกอก 12 จ ำกดั 
ปัจจบุนั  กรรมกำร บรษิัท เกษมวนำรมย ์จ ำกดั 
ปัจจบุนั  กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิัท สิงห ์คอรเ์ปอเรชั่น จ ำกดั 
-     กรรมกำร บรษิัท ซีทจีี 2002 จ ำกดั  
-    กรรมกำร บรษิัท บญุรอดบรวิเวอรี่ จ ำกดั 
-    กรรมกำร บรษิัท ซี.วี.เอส ซินดเิคท จ ำกดั 
-    กรรมกำร บรษิัท ลีโอ ลิง้ค ์จ ำกดั 
-    กรรมกำร บรษิัท ไฟน ์ฟู้ด แคปปิตอล จ ำกดั 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมกำร 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564) 

: 5 ปี 6 เดือน  
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/กิจการทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 
/กิจการอืน่ทีอ่าจท าใหข้ัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ 

: ไม่มี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 
  
การเข้าร่วมประชุมปี 2563 

     จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/ 
จ านวนการประชุมทัง้หมด 

คิดเป็นร้อยละ 

- กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ 9/9 100 

- กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 1/1 100 
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