
 

หนา้ 8 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

 
1 นายชานดาเชการ ์สุบรามาเน่ียน คิสชูมันการัม 
ต าแหนง่ ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
อาย ุ 59 ปี 
สญัชาต ิ อินเดีย 
วฒุิการศกึษา • ปรญิญาโท Bombay University, Commerce 
ประวตัิการฝึกอบรม ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

• Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560  
• หลกัสตูร Director Certificate Program รุน่ 112/2552 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจด
ทะเบียนอื่น 

2550 – ปัจจบุนั 
1. ประธานคณะเจา้หนา้ที่ดา้นบรหิารความเสีย่ง กรรมการเจา้หนา้ทีบ่รหิารและรอง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น 1. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม SB Finance Company, Inc 

2. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ Hattha Bank PLC. (Formerly, Hattha Kaksekar Limited) 
3. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บรษัิท อยธุยา ดีเวลลอป
เมน้ท ์ลสีซิ่ง จ ากดั 

4. 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บรษัิท บรหิาร
สนิทรพัยก์รุงศรอียธุยา จ ากดั 

ประสบการณ ์(ยอ้นหลงั 5 ปี) • 2557- 2562 กรรมการ และกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บรษัิท กรุงศร ีแฟ็กเตอรงิ จ ากดั 
• 2551- 2563 กรรมการ และกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บรษัิท อยธุยา แคปปิตอล ออโตล้สี จ ากดั 

วนัท่ีเขา้รบัต าแหนง่ กรรมการบรษัิท 
วนัท่ีเขา้รบัต าแหนง่ ประธานบรษัิท  

18 สงิหาคม 2558 ( 6.6 ปี) 
28 มกราคม 2564 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุในปี 2564 
คณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
14/14 
4/5 

จ านวนหุน้บรษัิทท่ีถือ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) ไมม่ี (1) 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร ไมม่ี 
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การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจ
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

ไมม่ี 

หมายเหต ุ: (1) สดัสว่นการถือหุน้นบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
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2  นายปิยะศักดิ ์อุกฤษฎนุ์กูล 
ต าแหนง่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม กรรมการการลงทนุ และ       

ประธานคณะผูบ้รหิารระดบัสงู 
อาย ุ 40 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
วฒุิการศกึษา  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี หลกัสตูรนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวตัิการฝึกอบรม ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ 113/2557 

 หลกัสตูร Director Certificate Program รุน่ 207/2558 

 หลกัสตูร Board Matters and Trends รุน่ 4/2560 

 หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program รุน่ 6/2562 

 หลกัสตูร Exam: Diploma Examination รุน่ 45/2558 
การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจด
ทะเบียนอื่น 

 ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น 1. 2564 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาอาวโุส บรษัิท F88 จ ากดั (ประเทศเวยีดนาม) 
ประสบการณ ์(ยอ้นหลงั 5 ปี) 1. 2556 - ปัจจบุนั ประธานคณะผูบ้รหิารระดบัสงู บริษัท เงินติดลอ้ จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีเขา้รบัต าแหนง่กรรมการบรษัิท 1 พฤศจิกายน 2556 (8.5 ปี) 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุในปี 2564 
คณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการการลงทนุ 

 
14/14 
2/2 

จ านวนหุน้บรษัิทท่ีถือ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 400,000 หุน้ รอ้ยละ 0.02 (1) 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร ไมม่ี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจ
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

ไมม่ี 

หมายเหต ุ: (1) สดัสว่นการถือหุน้นบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
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3  นายพงษอ์นันต ์ธณัตไิตร 

ต าแหนง่ กรรมการ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 
อาย ุ 57 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
วฒุิการศกึษา  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ (พาณิชยศาสตรมหาบณัฑติ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประวตัิการฝึกอบรม  Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560 
ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 Role of the Chairman Program รุน่ 47/2564 
 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน่ 11/2564 
 Director Certificate Program รุน่ 289/2563 
 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI-English) รุน่3/2558 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจด
ทะเบียนอื่น 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
1. 2564 – ปัจจบุนั  ประธานกลุม่ธุรกิจลกูคา้รายยอ่ยและลกูคา้บคุคล และกรรมการ 
                         เจา้หนา้ที่บรหิาร 

2. 2555 - ปัจจบุนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น 1. 2564 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม                              

บรษัิท หลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 
2. 2564 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม  
บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศร ีจ ากดั 

3. 2562 - ปัจจบุนั  กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บรษัิท บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั 
ประสบการณ ์(ยอ้นหลงั 5 ปี) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

 ม.ค. – ก.ย.2564       รกัษาการแทนประธานคณะเจา้หนา้ที่ ดา้นธุรกิจลกูคา้ราย
ยอ่ยและเครอืขา่ยการขาย 
 2562 - เม.ย. 2564 รกัษาการแทนผูบ้รหิารสายงานลกูคา้ไฮเน็ตเวิรธ์  
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 2560 - 2563 ประธานคณะเจา้หนา้ทีด่า้นธุรกิจลกูคา้รายยอ่ยและเครอืขา่ยการขาย 
 2558 - 2562 รกัษาการแทนผูบ้รหิารสายงานธรุกิจสาขาภมูิภาค 
 2558 - 2560 รกัษาการแทนผูบ้รหิารสายงานธรุกิจสาขากลาง 
 2558 - 2559 ประธานคณะเจา้หนา้ที่ดา้นเครอืขา่ยการขาย 
 2558 - 2562 กรรมการ บรษัิท บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั 
 2560 - 2561 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บรษัิท หลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 
 2557 - 2560 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศร ีจ ากดั 
 2560 - 2561  กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บมจ. โทเทิล เซอรว์ิสเซส โซลชูั่นส ์

วนัท่ีเขา้รบัต าแหนง่กรรมการบรษัิท 28 กมุภาพนัธ ์2562 ( 4 ปี) 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุในปี 2564 
คณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 

 
13/14 
5/6 

จ านวนหุน้บรษัิทท่ีถือ (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564) ไมม่ี (1) 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร ไมม่ี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจ
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

ไมม่ี 

หมายเหต ุ: (1) สดัสว่นการถือหุน้นบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
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4  นายแอลสิทธิ ์เวอรก์ารา 
ต าแหนง่ กรรมการ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการการลงทนุ 
อาย ุ 43 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
วฒุิการศกึษา  ปรญิญาโท Economics, London School of Economics and Political Sciences (LSE) 

 ปรญิญาตร ีEconomics, Harvard University 
ประวตัิการฝึกอบรม  ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร Director 

Accreditation Program รุน่ 177/2563 
การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจด
ทะเบียนอื่น 

 ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น 1   2558 - ปัจจบุนั  Managing Director, South East Asia, CVC Capital Partners 
ประสบการณ ์(ยอ้นหลงั 5 ปี)  ไมม่ี 
วนัท่ีเขา้รบัต าแหนง่กรรมการบรษัิท 28 กมุภาพนัธ ์2562 ( 4 ปี) 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุในปี 2564 
คณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา  
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
คณะกรรมการลงทนุ 

 
14/14 
6/6 
4/5 
2/2 

จ านวนหุน้บรษัิทท่ีถือ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) ไมม่ี (1) 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร ไมม่ี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจ
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

ไมม่ี 

หมายเหต ุ: (1) สดัสว่นการถือหุน้นบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 


