
  

   ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

หนา้ 1 จาก 3 

 

ประวัติกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง 
 

ช่ือ - ช่ือสกุล :  นายตรีขวญั บุนนาค 

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษทั /  

ท่ีจะเสนอแต่งตั้ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง 

สัญชาต ิ  : ไทย  

อายุ : 64 ปี  

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั นอร์ท เทก็ซสั 

(University of North Texas) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  - ปริญญาตรี คณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ประวัติการอบรม  : - ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Advance Audit Committee Program 

(AACP) 27/2560 

- ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Director Accreditation Program           

(DAP) 58/2549 

- ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Directors Certification Program              

(DCP) 12/2544 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 5 ปี 

2564 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษทั   บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) 

  / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

  กรรมการบริหารความเส่ียง 

2561 – 2564  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ    บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั 

  / กรรมการบริหารความเส่ียง 

2562 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล 

  รีท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ   บริษทั เอม็เมอรัลด ์เบย ์รีสอร์ท จาํกดั 

2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ      บริษทั เอม็เมอรัลด ์เบย ์วิลล่า จาํกดั 

2549 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษทั สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร  

  จาํกดั (มหาชน) 

2549 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษทั ตรีวรรณตรา จาํกดั 

2542 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั โกลด ์มาสเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

2541 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษทั เอสวีไอ จาํกดั (มหาชน) 

2547 – 2562 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี  

 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ /  (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน /   

  กรรมการบริหารความเส่ียง  
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ประวัติการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 

บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2/2 คร้ัง 2/2 คร้ัง 2/2 คร้ัง 

บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

4/4 คร้ัง 3/3 คร้ัง 2/2 คร้ัง 

จํานวนปีท่ีดํารงตาํแหน่งกรรมการ บมจ. เบริล 8 พลัส   :     10 เดือน (เขา้ดาํรงตาํแหน่ง 27 พฤษภาคม 2564)  

จํานวนหุ้นท่ีถือในบริษัท (ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2565)   :   - 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การดํารงตําแหน่งใน

กิจการท่ีแข่งขัน/

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ

บริษัท 
จํานวน ตําแหน่ง จํานวน ตําแหน่ง 

3 1. กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สยามอุตสาหกรรม

เกษตรอาหาร จาํกดั (มหาชน) 

2. กรรมการ บริษทั โกลด ์

มาสเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

3. กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ  

บริษทั เอสวีไอ จาํกดั (มหาชน) 

4 1. ประธานกรรมการ / กรรมการ

อิสระ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพ

เพอร์ต้ี อินดสัเทรียล รีท  

แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

2. กรรมการ บริษทั เอม็เมอรัลด ์

เบย ์รีสอร์ท จาํกดั 

3. กรรมการ บริษทั เอม็เมอรัลด ์

เบย ์วิลล่า จาํกดั 

4. กรรมการ บริษทั ตรีวรรณตรา 

จาํกดั 

ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

มีคุณสมบตัิกรรมการตามกฎหมายและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน :  ใช่ 

ผ่านกระบวนการกลัน่กรอง หรือการพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว : ใช่  

(ดงัปรากฎในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 หนา้ 8 – 9 โดยไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือกรรมการเพ่ิมเติม) 

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 

วาระท่ี  7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกตั้งเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระ 

(การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม/หรือบุคคท่ีอาจมีความขดัแขง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผา่นมา) 

ลักษณะความสัมพนัธ์ คุณสมบัต ิ

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน

ประจาํ 

 เป็น  ไม่เป็น 

2. มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ท่ีปรึกษา

กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นตน้  

 เป็น  ไม่เป็น 

3. เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อ

หุ้นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั  

 เป็น  ไม่เป็น 

4. มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั หรือ

บริษทัยอ่ย 

 เป็น  ไม่เป็น 

 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง คุณสมบัต ิ

1. เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริตและไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคน

เสมือนไร้ความสามารถ 

 เป็น  ไม่เป็น 

2. เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํ พิพากษาถึงท่ีสุด ให้จาํคุก เวน้แตเ่ป็นโทษสาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํ

โดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ  และไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํ พิพากษาถึงท่ีสุด ให้จาํคุก ใน

ความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระทาํโดยทุจริต 

 เป็น  ไม่เป็น 

3. เคยตอ้งคาํพิพากษา หรือคาํส่ังของศาลใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินเพราะร่ํารวยผดิปกติ

หรือมีทรัพยสิ์นเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

 เป็น  ไม่เป็น 
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ประวตัิกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดาํรงตําแหน่ง 

 

ช่ือ - ช่ือสกุล : ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ  

ประเภทกรรมการ : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /  

ท่ีจะเสนอแต่งต้ัง   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

สัญชาติ  : ไทย 

อายุ : 55 ปี  

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขาการพฒันาองคก์รและบุคลากร 

     มหาวิทยาลยับอสตนั (Boston University)  

  ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาโท สาขาการบริหารและนโยบายองคก์ร มหาวิทยาลยับอสตนั (Boston University) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยับอสตนั (Boston University) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาภาษาองักฤษ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรม  : - ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) 145/2561 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 5 ปี 

2564 – ปัจจุบนั  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /  บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) 

   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

2557 – 2564  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /  บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั 

   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

2564 – ปัจจุบนั  กรรมการ     บริษทั บริจิดา ไฟโตไซเอนซ์ จาํกดั 

2550 – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ     บริษทั เอน็เอเบิล พลสั จาํกดั 

ประวติัการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  

บริษัท เบริล 8 พลสั จํากดั 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 

2/2 คร้ัง 2/2 คร้ัง 5/5 คร้ัง 

บริษัท เบริล 8 พลสั จํากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร 

4/4 คร้ัง 1/1 คร้ัง 7/7 คร้ัง 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ บมจ. เบริล 8 พลสั   :     10 เดือน (เขา้ดาํรงตาํแหน่ง 27 พฤษภาคม 2564)  
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จํานวนหุ้นท่ีถือในบริษัท (ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2565)   : 10,777,141 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 5.389 

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การดํารงตําแหน่งในกจิการท่ี

แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ

บริษัท จํานวน ตําแหน่ง จํานวน ตําแหน่ง 

- ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 2 1. กรรมการ บริษทั บริจิดา           

ไฟโตไซเอนซ์ จาํกดั 

2. กรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทั เอน็เอเบิล พลสั จาํกดั 

ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน :  ใช่ 

ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวงัของคณะกรรมการบริษัทแล้ว : ใช่  

(ดงัปรากฎในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 หนา้ 8 – 9 โดยไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือกรรมการเพิ่มเติม) 

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 

วาระท่ี  7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกต้ังเพ่ือดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

(ความสมัพนัธ์กบับริษทั / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย               -ไม่มี- 
 

           ประวติัการกระทําผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง คุณสมบัติ 

1. เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริตและไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถ  

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 เป็น  ไม่เป็น 

2. เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํ พิพากษาถึงท่ีสุด ใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํ

โดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจ้าํคุก 

ในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระทาํโดยทุจริต 

 เป็น  ไม่เป็น 

3. เคยตอ้งคาํพิพากษา หรือคาํสัง่ของศาลใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินเพราะรํ่ ารวยผดิปกติ 

หรือมีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนผดิปกติ 

 เป็น  ไม่เป็น 

 

 

 



   

  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

หนา้ 1 จาก 2 

 

 

ประวตัิกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดาํรงตําแหน่ง 

 

ช่ือ - ช่ือสกุล  :  นายกานต ์ปุญญเจริญสิน 

ประเภทกรรมการ  :  กรรมการ  

ท่ีจะเสนอแต่งต้ัง 

สัญชาติ  :  ไทย 

อายุ  :  39 ปี  

คุณวุฒิการศึกษา  :       -  ปริญญาโท เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง คณะบริหารธุรกิจ 

   วิทยาลยับอสตนั (Boston College) Carroll School of 

  Management ประเทศสหรัฐอเมริกา 

              -  ปริญญาตรี เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง หลกัสูตร 

   วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร    

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวติัการอบรม  :  ประกาศนียบตัร สถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Director Accreditation Program 

  (DAP) 153/2561 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 5 ปี 

2564 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั (มหาชน)  

2561 – 2564  กรรมการ  บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั  

2564 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บริษทั เอบิโก ้โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหา 

 และพิจารณาค่าตอบแทน 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ออพติมมั เทคโนโลย ีจาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ซายน์ เอน็จิเนียร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

ประวติัการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564  

บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั  :  คณะกรรมการบริษทั 2/2 คร้ัง 

บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) :  คณะกรรมการบริษทั 4/4 คร้ัง 

จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ บมจ. เบริล 8 พลสั  :  10 เดือน (เขา้ดาํรงตาํแหน่ง 27 พฤษภาคม 2564)  

จํานวนหุ้นท่ีถือในบริษัท (ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2565) : 150,000 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 0.075 

การดํารงตําแหน่งในกจิการอ่ืน 



   

  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

หนา้ 2 จาก 2 

 

บริษัทจดทะเบียน ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
การดํารงตําแหน่งในกจิการท่ี

แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ

บริษัท จํานวน ตําแหน่ง จํานวน ตําแหน่ง 

1 1. กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการบริหาร

ความเส่ียง / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั 

เอบิโก ้โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 

2 1. กรรมการ บริษทั ออพติมมั 

เทคโนโลย ีจาํกดั 

2. กรรมการผูจ้ดัการ  

บริษทั ซายน์ เอน็จิเนียร์ 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน : ใช่ 

ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวงัของคณะกรรมการบริษัทแล้ว : ใช่  

(ดงัปรากฎในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 หนา้ 8 – 9 โดยไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือกรรมการเพิ่มเติม) 

ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 

วาระท่ี  7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกต้ังเพ่ือดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

(ความสมัพนัธ์กบับริษทั / บริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย   -มี- 

           ประวติัการกระทําผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง คุณสมบัติ 

1. เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริตและไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถ  

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 เป็น  ไม่เป็น 

2. เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํ พิพากษาถึงท่ีสุด ใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํ

โดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ และไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจ้าํคุก 

ในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระทาํโดยทุจริต 

 เป็น  ไม่เป็น 

3. เคยตอ้งคาํพิพากษา หรือคาํสัง่ของศาลใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินเพราะรํ่ ารวยผดิปกติ

หรือมีทรัพยสิ์นเพิ่มข้ึนผดิปกติ 

 เป็น  ไม่เป็น 
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