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เอกสารประกอบการพจิารณาในระเบียบวาระที� 5 
พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั �งกรรมการแทนที�ผู้ที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  
 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณาสรรหาบคุคลที�มีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื�อเสนอแต่งตั (งให้ดํารง
ตําแหนง่กรรมการของบริษัท และได้พิจารณาคณุสมบตัิโดยละเอียดของบคุคลที�ได้รับการเสนอรายชื�อดงัตอ่ไปนี ( 
เห็นว่าบุคคลดงักลา่วเป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริษัท  มีความรับผิดชอบ   ปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความระมดัระวงัและซื�อสตัย์สจุริตมาโดยตลอด
ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่งอยู่เดิม การใช้ดุลพินิจอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี (ยงัมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนด และหากเป็นกรณีกรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อเป็น
กรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบตัิเพิ�มเติมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที� กจ.12/2543 ข้อ (16) ซึ�ง
กําหนดคณุสมบตัิขั (นตํ�าของ “กรรมการอิสระ” ไว้ดงัตอ่ไปนี ( 
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั (งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง 
 2. ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง 
 3. ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบตุร รวมทั (งคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือ
บคุคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
 4. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความ
ขดัแย้ง ในลกัษณะที�อาจเป็นความขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน และไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้
ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 ซึ�งสอดคล้องและตรงกับนิยามของ“กรรมการอิสระ” ที�บริษัท และตลาดหลักทรัพย์กําหนดขึ (น 
นอกจากนี (บริษัทยงัมีการตรวจสอบบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นกรรมการอิสระ อีก 3 ประการกลา่วคือ 

ก. ตรวจสอบว่า ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา เป็น/ไม่เป็น กรรมการผู้ ที�มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา 

ข. ตรวจสอบว่าในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา เป็น/ไม่เป็น ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบ
บญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น 

ค. ตรวจสอบว่าในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา มี/ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญัอนั
อาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าที�ได้อยา่งอิสระ เช่น การซื (อ/ขาย วตัถดุิบ/ สนิค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน
เป็นต้น (ถ้ามีต้องระบขุนาดของรายการด้วย) 

 
 โดยในปีนี (รายนามและประวตัิของกรรมการและบุคคลที�เสนอชื�อให้ได้รับการเลือกตั (งแทนกรรมการที�
ครบกําหนดออกตามวาระ มีรายละเอียดดงันี ( 
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ชื�อ   นายขวญัชาย มงคลกิจทวีผล 

ตาํแหน่ง  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

สัญชาต ิ  ไทย  อายุ 59  ปี 

จาํนวนหุ้นที�ถือในบริษัทฯ   2,500,000 หุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้นที�มสิีทธิออกเสียงทั$งหมด (ร้อยละ)  0.20 

ที�อยู่  90 ซอยนาคนิวาส 38 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

ประวตักิารศึกษา / ประวตักิารฝึกอบรม 
                               ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  วิทยาลยัชา่งกลเทคนิคสยาม 
                            ประสบการณ์ด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์กวา่ 20 ปี 
                               เข้ารับการอบรมหลกัสตูร DAP รุ่นที� 20 เมื�อวนัที� 8 กรกฎาคม  2547  

ประสบการณ์การทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
2555 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน) 
2554 – ปัจจบุนั 
2551 – 2554 
2550 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท 
ผู้ อํานวยการอาวโุส 
กรรมการบริษัท 

บริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จํากดั 
บริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน) 
บริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จํากดั 

2548 – 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานลกูค้าสมัพนัธ์ บริษัท ปริญสริิ จํากดั (มหาชน) 
2543 - 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานการตลาด บริษัท จินดาพงษ์ พร็อพเพอร์ตี ( จํากดั 

 

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั$ง  กรรมการบริษัท 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  8 ปี 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2562  5/5  ครั (ง 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกจิการอื�นที�เป็นบริษัทจดทะเบียน    ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกจิการอื�นที�อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  ไม่มี 

ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลงั 
- การถูกพิพากษาวา่มีกระทาํผิดอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี 

- การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์   : ไม่มี 

- การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและห้างหุ้นส่วนที,ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล

ลม้ละลายหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์      : ไม่มี 

ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อนี$ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

 

 

 



 

 
สิ�งที�สง่มาด้วย 5 

 

ชื�อ   นายปริญญา โกวิทจินดาชยั 

ตาํแหน่ง  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

สัญชาต ิ  ไทย  อายุ 32  ปี 

จาํนวนหุ้นที�ถือในบริษัทฯ   50,395,000  หุ้น   

สัดส่วนการถือหุ้นที�มสิีทธิออกเสียงทั$งหมด (ร้อยละ)  4.13  

ที�อยู่  99/124  ซ.ลาดพร้าว 8 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

ประวตักิารศึกษา / ประวตักิารฝึกอบรม 
Storytelling for Leaders                :  Slingshot Group 

1-day Strategy                                :  PacRim Group 

ABC Real: Real Estate Real Deal  :  Sripatum University 

                           เข้าอบรมหลกัสตูร DAP ประจําปี 2562 รุ่นที� 167 เมื�อวนัที�  11 พฤศจิกายน 2563 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 
2562-ปัจจุบนั กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษทั ปริญสิริ จาํกดั (มหาชน) 

 

ประเภทกรรมการที�เสนอแต่งตั$ง  กรรมการบริษัท 

จาํนวนปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  1 ปี 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2562  1/5  ครั (ง 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกจิการอื�นที�เป็นบริษัทจดทะเบียน    ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกจิการอื�นที�อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  ไม่มี 

ประวตักิารกระทาํผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลงั 
- การถูกพิพากษาวา่มีกระทาํผิดอาญา หรืออยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี 

- การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์   : ไม่มี 

- การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและห้างหุ้นส่วนที,ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล

ลม้ละลายหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์      : ไม่มี 

 

ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อนี$ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

 


