
  บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 (1) 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่4) 

ชื่อ นำยอภิศกัดิ์ ตนัติวรวงศ ์

 

ต าแหน่ง ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 
อายุ 68 ปี 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งคร้ังแรก      15 ตลุำคม 2564 
ทีอ่ยู่ 123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บี ชัน้ 10 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล  

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
การถือหุน้สามญัในบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564    -ไม่มี- 
ประวัติการศึกษา 

- ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกจิ มหำวิทยำลยัเทนเนสซี่ ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
- ปรญิญำตรี วิศวกรรมศำสตรบณัฑิต สำขำวิศวกรรมเคมี จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั (วศ.56)    

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 18/2545 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ  
     -    หลกัสตูร กำรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครฐัรว่มเอกชน (ปรญิญำบตัร ปรอ.) รุน่ท่ี 16 

ประวัติการท างานย้อนหลัง 5 ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 

ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษิัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ำกดั (มหำชน)  
2557 – 2558 กรรมกำร ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
2556 – 2558 ประธำนกรรมกำร บรษิัท ควอลิตี ้เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 
2556 – 2558 กรรมกำรอิสระ บรษิัท อินโดรำมำ เวนเจอรส์ จ ำกดั (มหำชน) 
2556 – 2558 กรรมกำรอิสระ บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
2556 – 2558 กรรมกำรอิสระ บรษิัท บำงกอกกล๊ำส จ ำกดั (มหำชน) 
2550 – 2558 กรรมกำรอิสระ บรษิัท ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน)  

การด ารงต าแหน่งส าคัญในบริษัท/หน่วยงานอื่น : 2 แหง่ 
ปัจจบุนั กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิ สภำรำชวทิยำลยัจฬุำภรณ ์
ปัจจบุนั  ที่ปรกึษำ บรษิัท จฬุำวฒัน จ ำกดั 
2558 – 2562 รฐัมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรคลงั   
2557 – 2558 รองประธำน คณะกรรมกำรบรหิำรกำรเงิน บรษิัท เครือเจรญิโภคภณัฑ ์จ ำกดั 

 

 

 

 



  บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมกำรอิสระ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565) 

: 6 เดือน  

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/กิจการทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 
/กิจการอืน่ทีอ่าจท าใหข้ัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ 

: ไม่มี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมปี 2564     
 จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/ 

จ านวนการประชุมทัง้หมด 
คิดเป็นร้อยละ 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ /1 2/2 100 
กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ /2 - - 

หมำยเหต ุ
/1 ในปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้ดักำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ 8 ครัง้ ทัง้นี ้นำยอภิศกัดิ์ ตนัติวรวงศ ์ไดร้บัอนมุตัิแต่งตัง้ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและ

กรรมกำรอิสระ มีผลตัง้แต่วนัที่ 15 ตลุำคม 2564 จึงไดเ้ขำ้รว่มกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในปีทีผ่่ำนมำรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ 
/2 กำรประชมุสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี 2564 ของบริษัทฯ จดัขึน้เม่ือวนัที่ 22 เมษำยน 2564  

 

 

 



  บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 (2) 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่4)  

 
ชื่อ นำยปรญิญำ พฒันภกัด ี

 

ต าแหน่ง กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
อายุ 63 ปี 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งคร้ังแรก     23 กมุภำพนัธ ์2564 

ทีอ่ยู่ 123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บี ชัน้ 10 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

การถือหุน้สามญัในบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564    -ไม่มี- 
ประวัติการศึกษา 

- ปรญิญำโท รฐัศำสตร ์(กำรเมืองและกำรปกครอง) มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจ สถำบนับณัฑิตพฒันบรหิำรศำสตร ์
- เนติบณัฑิตไทย ส ำนกัอบรมศกึษำกฎหมำย แห่งเนติบณัฑิตยสภำ 
- ปรญิญำตรี นิติศำสตร ์(เกียรตินยิม) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง                                              

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 43/2561 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 248/2560 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุน่ที่ 16/2555 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Financial Institution Governance Program (FGP) รุน่ท่ี 1/2554 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ  
- หลกัสตูรกำรป้องกนัรำชอำณำจกัรภำครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ท่ี 18 (วปอ.2548) วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 
- หลกัสตูรวิทยำกำรกำรจดักำรส ำหรบันกับรหิำรระดบัสงู (วบส.) รุน่ท่ี 3 สถำบนับณัฑิตพฒันบรหิำรศำสตร ์
- หลกัสตูร Energy Literacy for a Sustainable Future, TEA รุน่ 11/2561 สถำบนัวิทยำกำรพลงังำน 
- หลกัสตูรภมูิพลงัแผ่นดิน ส ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัสงู (ภพผ.) รุน่ท่ี 4/2558 จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
- หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นกำรคำ้และกำรพำณิชย ์(TEPCoT ) รุน่ท่ี 6/2556 สถำบนัวิทยำกำรกำรคำ้  

มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
- หลกัสตูร Proud to be a Leader สถำบนัสรำ้งเสรมิจิตปัญญำและพฒันำพฤติกรรมศำสตร ์
- หลกัสตูรกำรบรหิำรจดักำรดำ้นควำมมั่นคงขัน้สงู (มส.) รุน่ท่ี 4/2556 วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 
- หลกัสตูร Think Like an Influencer, PacRim Group 
- หลกัสตูรนกับรหิำรกำรยตุิธรรมทำงปกครองระดบัสงู (บยป.) รุน่ท่ี 2/2554 วิทยำลยักำรยตุธิรรมทำงปกครอง 
- หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู รุน่ท่ี 10/2553 สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.) ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- หลกัสตูรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ส ำหรบันกับรหิำรระดบัสงู (ปปร.) รุน่ท่ี 8/2547 สถำบนัพระปกเกลำ้ 
- หลกัสตูรผูบ้รหิำรกระบวนกำรยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุน่ท่ี 7/2546 วิทยำลยักำรยตุิธรรม ส ำนกังำนศำลยตุิธรรม 
- หลกัสตูรโครงกำรสมัมนำผูบ้รหิำรธนำคำรและสถำบนักำรเงิน รุน่ที่ 11/2545 สมำคมสถำบนักำรศกึษำธนำคำรและ          

กำรเงินไทย (FINEX)  



  บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ประวัติการท างานยอ้นหลัง 5 ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย : ไม่ม ี
 2560 – เม.ย. 64  ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน บรษิัท บตัรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 2560 – 2562     รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 2555 – 2560         รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 2553 – 2558         เลขำนกุำรบรษิัท เลขำนกุำรคณะกรรมกำรธนำคำร เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร  
                                  เลขำนกุำรคณะกรรมกำรอิสระ ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 

การด ารงต าแหน่งส าคัญในบริษัท/หน่วยงานอื่น : 2 แหง่ 
ปัจจบุนั            กรรมกำร บรษิัท ที่ปรกึษำ พพีีเค จ ำกดั 
ปัจจบุนั             ที่ปรกึษำประจ ำคณะกรรมำธิกำร คณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงิน กำรคลงั วฒุิสภำ 
2562 – ก.พ. 64      ประธำนกรรมกำร ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
2559 – 2562          ที่ปรกึษำรฐัมนตรีวำ่กำรกระทรวงอตุสำหกรรม 
2558 – 2559          ที่ปรกึษำรฐัมนตรีวำ่กำรกระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศ และกำรส่ือสำร  
2556 – 2560          กรรมกำร บรษิัท รกัษำควำมปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบรกิำร จ ำกดั  
2553 – 2562          รองประธำน บรษิัท กรุงไทยกฎหมำย จ ำกดั 
  

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแตง่ตั้ง : กรรมกำรอิสระ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565) 

: 1 ปี 2 เดือน  
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/กิจการทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 
/กิจการอืน่ทีอ่าจท าใหข้ัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ 

: ไม่มี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 
  จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/ 

จ านวนการประชุมทัง้หมด 
คิดเป็นร้อยละ 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ /1 6/6 100 
กำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง /2 1/1 100 
กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 1/1 100 

หมำยเหต ุ
/1 ในปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้ดักำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ 8 ครัง้ ทัง้นี ้นำยปริญญำ พฒันภกัดี ไดร้บัอนมุตัิแต่งตัง้ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ             

มีผลตัง้แตว่นัที่ 23 กมุภำพนัธ ์2564 จึงไดเ้ขำ้รว่มกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในปีที่ผ่ำนมำรวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ 
/2 ในปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้ัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4 ครัง้ ทัง้นี ้นำยปริญญำ พัฒนภักดี ไดร้บัอนุมัติแต่งตั้งให้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งประธำน

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีผลตัง้แต่วนัที่ 11 สิงหำคม 2564 จึงไดเ้ขำ้รว่มกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงในปีที่ผ่ำนมำ 1 ครัง้  

 

 



  บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 (3) 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที ่4) 

 
ชื่อ นำยนรศิ เชยกลิ่น 

 

ต าแหน่ง กรรมกำร 
อายุ 60 ปี 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งคร้ังแรก    10 พฤศจกิำยน 2558 

ทีอ่ยู่ 123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บี ชัน้ 10 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

การถือหุน้สามญัในบริษัทฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
1,060,060 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.0295 ของหุน้ที่ออกและช ำระแลว้ทัง้หมด 

ประวัติการศึกษา  
- บญัชีมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
- บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 9/2545 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ   
- หลกัสตูร ผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นกำรบรหิำรงำนพฒันำเมือง รุน่ท่ี 4 
- หลกัสตูร กำรบรหิำรจดักำรดำ้นควำมมั่นคงขัน้สงู รุน่ท่ี 4/2556 
- หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุน่ท่ี 2/2549 
- หลกัสตูร Organizational Risk Management Program สถำบนัศศินทร ์รุน่ท่ี 2/2547 
- หลกัสตูร Corporate Financial Strategies, Kellogg School of Management เมืองชิคำโก ้สหรฐัอเมริกำ  
- โครงกำรพฒันำผูบ้รหิำรธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ปี 2536 
- หลกัสตูรกำรสอบบญัชีโดยคอมพิวเตอร ์อำรเ์ธอร ์แอนเดอรส์นั 
- หลกัสตูรกำรตรวจสอบบญัชีทั่วไป ส ำนกังำน เอสจีวี ณ ถลำง กรุงเทพฯ และส ำนกังำนเอสจีวี กรุงมะนิลำ ฟิลิปปินส ์

ประวัติการท างานยอ้นหลัง 5 ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ : 1 แห่ง 

 ปัจจบุนั    รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำ 
     อย่ำงยั่งยืน บรษิัท สิงห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) /1  
 2562 – ก.พ. 64    ประธำนกรรมกำรบรหิำร บรษิทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2557 – ก.พ. 64    ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร บรษิทั สิงห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 
 2560 – ม.ค. 64    กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน บรษิัท เนอวำนำ ไดอิ  
     จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 



  บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษทั/หน่วยงานอืน่ : 5 แห่ง 
     ปัจจบุนั                 กรรมกำรในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มของบรษิัทในเครือ จ ำนวน 4 แห่ง 
 ปัจจบุนั     กรรมกำร บรษิัท ศิรธำร จ ำกดั 

2560 – ม.ค. 64 ประธำนกรรมกำร บรษิัท เนอวำนำ รเิวอร ์จ ำกดั 
2536 – 2564  กรรมกำร บรษิัท อินเตอรแ์อ็คซี่ จ ำกดั 
2559 – 2560 กรรมกำร บรษิัท เอส36 พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั 
2558 – 2560 ประธำนกรรมกำร บรษิัท เนอวำนำ ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั  
2557 – 2560 กรรมกำร บรษิัท ไทยเศรษฐกิจประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง : กรรมกำร 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565) 

: 6 ปี 5 เดือน  
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/กิจการทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 
/กิจการอืน่ทีอ่าจท าใหข้ัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษทัฯ 

: ไม่มี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 
  
การเข้าร่วมประชุมปี 2564 

     จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/ 
จ านวนการประชุมทัง้หมด 

คิดเป็นร้อยละ 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ 8/8 100 
กำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร /2 2/2 100 
กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 1/1 100 

 

หมำยเหต ุ
/1 นำยนริศ เชยกลิ่น ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัท สิงห ์เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) รวมถึงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชดุย่อยทกุคณะของบริษัท               
มีผลตัง้แตว่นัที่ 17 กมุภำพนัธ ์2565 

/2 ในปี  2564 บริษัทฯ ได้จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 12 ครั้ง ทั้งนี ้ นำยนริศ  เชยกลิ่น  ได้ลำออกจำกต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร                              

ของบริษัทฯ มีผลตัง้แต่วนัที่ 23 กมุภำพนัธ ์2564 จึงไดเ้ขำ้รว่มกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรในปีที่ผ่ำนมำ 2 ครัง้ 
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