
    ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 (ส าหรบัวาระที่ 5)                                                         
 

22 l บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) | 

ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภบิาล 

เรื่อง  การเสนอขอแต่งตัง้กรรมการ 

เรียน  คณะกรรมการบรษิัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ ก าหนด
คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง พิจารณาและสรรหาผูท้รงคณุวฒุิเพื่อเสนอขอแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตลอดจน
พิจารณาผลักดัน และดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน เห็นความส าคัญ และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
อย่างเป็นรูปธรรมสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร  

และในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 มีกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
ซึ่งเป็นจ านวนใกลก้บั 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบรษิัท รวม  4 คน ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
อีกวาระหนึ่งตามรายชื่อ ดงัต่อไปนี ้

1.   ดร. กลุภทัรา  สิโรดม กรรมการอิสระ   
2.   นายเอกสิทธ์ิ โชติกเสถียร   กรรมการอิสระ  
3.   นางพนิดา  เทพกาญจนา  
4.   นางอารดา  ว่องกศุลกิจ  

กรรมการ 
กรรมการ 

และเพื่อความเหมาะสม เห็นสมควรอนุมตัิแต่งตัง้ Mr. Youssef EL KHOMRI กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นกรรมการ
ของบรษิัทฯ   

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ไดก้ลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑแ์ละ
วิธีการสรรหาโดยนายเอกสิทธ์ิ โชติกเสถียร งดแสดงความเห็นต่อการพิจารณารบัรองคุณสมบัติเพื่อแต่งตัง้ตนเอง 
เห็นว่า ผูถู้กเสนอแต่งตัง้ทัง้ 5 คน เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออกฐานทุจริตต่อหนา้ที่ ไม่เคยรบัโทษจ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรพัยท์ี่ได้
กระท าโดยทุจริต และไม่ไดป้ระกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของ
บริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2566 เพื่อเสนอขอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจ าปี 2566 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ   

 
                                                     (นายสพุล วธันเวคนิ) 

                                         ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 
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ประวัติกรรมการทีเ่สนอให้แตง่ตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 

ดร. กุลภัทรา สิโรดม   อาย ุ66 ปี  เสนอเป็นกรรมการอิสระ 
ต าแหน่งในบริษัทฯ - กรรมการอิสระ  

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตัง้วนัท่ี 27 เมษายน 2561) 
วันทีด่ ารงต าแหน่ง  วนัท่ี 26 เมษายน 2560 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งรวม  6 ปี  
การถือครองหุ้นของบริษทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2565 (ไม่มี) 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา (ไม่มี) 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2565 - คณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครัง้  
คุณวุฒิการศึกษา -  Ph.D. (Finance) University of Pittsburgh, U.S.A. 

-  Master of Business Administration (Finance) West Virginia University, 
U.S.A. 

-  BBA (First Class Honors-Finance), Thammasat University 
หลักสูตรการอบรมของ IOD  - DCP: Director Certification Program รุน่ Train the Trainer ปี 2000 

- ACP:  Audit Committee Program รุน่ 29/2009 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

2562-ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  บมจ. ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป 

2562-ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการธรรมาภิบาล  
บมจ. เครือไทย โฮลดิง้ส ์

2560-ปัจจบุนั 
 
- กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.ไทยเพรซิเดนท ์ฟดูส ์

2556-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บมจ. ไทยวาโก ้
2555-ปัจจบุนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก ้
2553-ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ บมจ. ไทยวาโก ้

ต าแหน่งในบริษัทอื่น   
2564-ปัจจบุนั - กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
2561-ปัจจบุนั - กรรมการและเหรญัญิก สมาคมธรุกิจเพื่อสงัคมแหง่ประเทศไทย 
2560-ปัจจบุนั - กรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ  

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
2559-ปัจจบุนั - กรรมการ มลูนิธิสยามกมัมาจล 
2558-ปัจจบุนั - รองประธานศนูยเ์พิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ  

สมาคมบรษิัทจดทะเบียน 
2558-ปัจจบุนั - กรรมการ ที่ปรกึษาประธานกรรมการ  

มลูนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชปูถมัภ ์
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2558-ปัจจบุนั - กรรมการ ที่ปรกึษาประธานกรรมการ สถาบนัส่งเสรมิและพฒันา
กิจกรรมปิดทองหลงัพระสืบสานแนวทางพระราชด าร ิ

2558-ปัจจบุนั 
2557-ปัจจบุนั 
2557-ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 

 

2556-ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 
2545-ปัจจบุนั 

- กรรมการ ที่ปรกึษาประธานกรรมการ มลูนิธิรากแกว้ 
- กรรมการอิสระ บรษิัท โทเทิล อินดสัทรี เซอรว์ิส จ ากดั 
- ผูท้รงคณุวฒุิ คณะอนกุรรมการความเส่ียง กองทนุประกนัสงัคม 
- กรรมการผูท้รงคณุวฒุิในคณะกรรมการนโยบายใหเ้อกชนรว่มลงทนุ  

ในกิจการของรฐั กระทรวงการคลงั   
- กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ สภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
- กรรมการสภา วิทยาลยัเซาธอ์ีสทบ์างกอก 
- กรรมการ มลูนิธิศาตราจารยส์งัเวียน อินทรวิชยั 

ต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯ ทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน ์     (ไม่ม)ี 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
- ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย                                            (ไม่มี) 
- ความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ บรษิัทย่อย หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในชว่ง 5 ปีที่ผ่านมา                  (ไม่มี) 
- กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า                                   (ไม่มี) 
- ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือท่ีปรกึษากฎหมาย                                                                             (ไม่มี) 
- ความสมัพนัธท์างธุรกจิที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ                                      (ไม่มี)                                                                                           
- เป็นผูท้ี่มีความเป็นอิสระทางความคดิ การแสดงความเห็นในท่ีประชมุไม่ไดถ้กูครอบง าโดยบคุคลใดบคุคลหนึ่ง  
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นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร  อายุ 52 ปี เสนอเป็นกรรมการอิสระ 

ต าแหน่งในบริษัทฯ 
 

- กรรมการอิสระ    
- กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล  

วันทีด่ ารงต าแหน่ง   วนัท่ี 29 เมษายน 2552  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งรวม 14 ปี  
การถือครองหุ้นของบริษทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2565 (ไม่มี) 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา    (ไม่มี) 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2565 - คณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้    

- คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครัง้ 
- คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 2/2 ครัง้ 

คุณวุฒิการศึกษา - บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกจิศศินทรแ์หง่ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

หลักสูตรการอบรมของ IOD - AACP: Advanced Audit Committee Program รุน่ท่ี 28/2018 
- DAP: Director Accreditation Program รุน่ท่ี 79/2009 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ต าแหน่งในบริษัทอื่น 

(ไม่มี)  
   

                      กนัยายน 2563 – ปัจจบุนั     -  กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บรษิัท 511 พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
  

ต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัททีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์        (ไม่มี) 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
- ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย                                            (ไม่มี) 
- ความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ บรษิัทย่อย หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในชว่ง 5 ปีที่ผ่านมา                  (ไม่มี) 
- กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า                                   (ไม่มี) 
- ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือท่ีปรกึษากฎหมาย                                                                             (ไม่มี) 
- ความสมัพนัธท์างธุรกจิที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ                                      (ไม่มี) 
- เป็นผูท้ี่มีความเป็นอิสระทางความคดิ การแสดงความเห็นในท่ีประชมุไม่ไดถ้กูครอบง าโดยบคุคลใดบคุคลหนึ่ง  
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นางพนิดา เทพกาญจนา อาย ุ63 ปี เสนอเป็นกรรมการ 
ต าแหน่งในบริษัทฯ - กรรมการ  

- ประธาน คณะกรรมการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและก าหนดคา่ตอบแทน   
วันทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ    ปี 2534  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งรวม 32 ปี 
การถือครองหุ้นของบริษทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2565  (รวมคู่สมรส) 6,791,486 หุน้ คิดเป็น 0.150% ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา  (ไม่มี) 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2565 - คณะกรรมการบรษิัทฯ 12/13 ครัง้ 

- คณะกรรมการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและก าหนดคา่ตอบแทน  3/3 ครัง้     
คุณวุฒิการศึกษา - บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (นกับรหิาร) สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศินทรแ์ห่ง

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรญิญาโท สาขานิติศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
- เนติบณัฑิตไทย ส านกังานอบรมศกึษากฎหมาย แห่งเนติบณัฑติยสภาไทย 

หลักสูตรการอบรมของ IOD - BMD: Boards that Make a Difference รุน่ท่ี 10/2020 
- RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุน่ท่ี 6/2014 
- DCP: Refresher Course รุน่ท่ี 1/2005 
- DCP: Director Certification Program รุน่ท่ี 18/2002 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) 
ต าแหน่งในบริษัทอื่น  

2565-ปัจจบุนั - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บรษิทั ตวนันา พรอพเพอรต์ี ้จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัททีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์ (ไม่ม)ี 
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l เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2566 | 27 

นางอารดา ว่องกุศลกจิ  อายุ 47 ปี เสนอเป็นกรรมการ 
ต าแหน่งในบริษัทฯ - กรรมการ  

- กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตรแ์ละการลงทนุ (ปี 2561-2565) 
- กรรมการ คณะกรรมการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและก าหนดค่าตอบแทน   

วันทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ    วนัท่ี 26 เมษายน 2560 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งรวม 6 ปี 
การถือครองหุ้นของบริษทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2565   107,568 หุน้ คิดเป็น 0.002% ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา  (ไม่มี) 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม  
ปี 2565 

- คณะกรรมการบรษิัทฯ 11/13 ครัง้ 
- คณะกรรมการยทุธศาสตรแ์ละการลงทนุ 4/4 ครัง้  
- คณะกรรมการพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและก าหนดคา่ตอบแทน  3/3 ครัง้     

คุณวุฒิการศึกษา - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑิตการจดัการ (Executive MBA) 
สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทรแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
- Master of Engineering, Operations Research & Industrial Engineering, 

Cornell University Graduate School, Ithaca, New York, USA  
- Bachelor of Science in Manufacturing Engineering, Boston University 

School of Engineering, Boston Massachusetts, USA 
หลักสูตรการอบรมของ IOD - RCL: Risk Management Program for Corporate Leader รุน่ท่ี 12/2018 

- BMT: Board Matters and Trends รุน่ท่ี 3/2017 
- DCP: Director Certification Program รุน่ท่ี 162/2012 
- FSD: Financial Statements for Director รุน่ท่ี 17/2012 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) 
ต าแหน่งในบริษัทอื่น   

2561-ปัจจบุนั - กรรมการ บรษิัท ทีเอม็อี แคปิตอล จ ากดั 
2561-ปัจจบุนั - กรรมการ บรษิัท ยฟิูนเวส จ ากดั 
2548-ปัจจบุนั - กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ซิตีโ้ฮลดิง้ จ ากดั 
2547-ปัจจบุนั - กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บรษิทั ซิตีโ้ฮลดิง้ จ ากดั 
2546-ปัจจบุนั - กรรมการ บรษิัท วิศวกรรมเคมี จ ากดั 

ต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัททีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์ (ไม่ม)ี 
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28 l บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) | 

ประวัติผู้ถูกเสนอชือ่เพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 

Mr. Youssef EL KHOMRI อายุ 40 ปี เสนอเป็นกรรมการ 
ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  (ด ารงต าแหน่งตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2566) 

วันทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ    -  
การถือครองหุ้นของบริษทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2565  (ไม่มี) 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา  (ไม่มี) 
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2565                (ไม่มี)  
คุณวุฒิการศึกษา - Bachelor’s Degree in hospitality management, Vatel Hospitality  

Business School Nîmes, France 
หลักสูตรการอบรม - DCP: Director Certification Program รุน่ท่ี 326/2022 (English Program) 
 - IMD’s TLCA, Leadership Development Program 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) 
ต าแหน่งในบริษัทอื่น  (ไม่มี) 

ต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัททีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์ (ไม่ม)ี 

 
 

 


