
ประวัตขิองผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการ 

 

 
หนา้ที ่1 จาก 4 

 

ประวตัขิองผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เลอืกต ัง้ 1/3 

เป็นกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหนง่ตามวาระ  

 

 

 

 

 

 

ชือ่ – สกลุ  นายมารตุ ศริโิก 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอ

แตง่ต ัง้  

กรรมการ  

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัฯ กรรมการ 

อาย ุ  62 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

การศกึษา - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
- ปรญิญาโท วศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์
- ปรญิญาตร ีเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง - 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

- หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่281/2019 

- หลักสตูร How to Develop a Risk Management Plan Program (HRP) 28/2020  

การถอืหุน้ในบรษิทั 30,050,400 หุน้ (5.01%)  ณ 15 มนีาคม  2565 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 1 ปี นับจากแปรสภาพเป็น บรษัิทมหาชน 

- การด ารงต าแหนง่กรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ ในปจัจบุนั  - ไมม่ ี

ประสบการณก์ารท างาน  

2544 – ปจัจบุนั กรรมการ /กรรมการผูจั้ดการ – บรษัิท เอเอ็มอาร ์เอเซยี จ ากดั 

(มหาชน) 

  2561  กรรมการ - บรษัิท เอส อ ีเอ็ม เอส เอ็นจเินียริง่ จ ากดั 

2554 – 2561 กรรมการ / กรรมการผูจั้ดการ- บรษัิท พรเีซน้ต ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิาร 

กรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ 

เป็นทัง้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ ผูถ้อืหุน้ และ เป็นคูส่มรสของนางสจัจมณี  

ศริโิก ผูถ้อืหุน้จ านวน   22,510,000 หุน้ (3.75%) ณ 15 มนีาคม 2565 

การเขา้รว่มประชมุ (คร ัง้)  2563 กรรมการ - 6/6, 2564 กรรมการ 9/9 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่ ท ีอ่าจท าใหม้คีวามขดัแยง้ ทางผลประโยชนต์อ่

บรษิทั  :  ไมม่ ี/ ไมม่กีารด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ในตลาดหลักทรัพยฯ์ 
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ประวัตขิองผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการ 
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ประวตัขิองผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เลอืกต ัง้ 2/3 

เป็นกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหนง่ตามวาระ  

 

 

 

 

 

 

ชือ่ – สกลุ    นายกติตรัิฐ ทวลีาภ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอ

แตง่ต ัง้  

หลังไดรั้บอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ ขอเสนอคณะกรรมการ 

แตง่ตัง้เป็น กรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัฯ กรรมการ 

อาย ุ   45 

สญัชาต ิ ไทย 

การศกึษา - ปรญิญาโทคณะบรหิารธรุกจิ สาขาการจัดการการเงนิ 
มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์ 

- ปรญิญาตร ีคณะนติศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่122/2558 

การถอืหุน้ในบรษิทั   500,000 หุน้ (0.08%)   ณ 15 มนีาคม 2565 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 1 ปี นับจากแปรสภาพเป็น บรษัิทมหาชน 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ / ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ ในปจัจบุนั / ประสบการณก์ารท างาน 

2561 – ปจัจบุนั - กรรมการ บรษัิท เอ.เอส.แอสโซซเิอท เอนยเินียริง่ (1964) จ ากดั  

2557 – ปจัจบุนั - กรรมการ บรษัิท ไอโอ แอสเสท จ ากดั   

2557 – ปจัจบุนั - กรรมการ บรษัิท ไอโอ โฮลดิง้ จ ากดั   

2553 – ปจัจบุนั - กรรมการ บรษัิท จนู (ประเทศไทย) จ ากดั   

2548 – ปจัจบุนั - กรรมการ บรษัิท ฮอเบริค์ คอนซลัแทนท ์จ ากดั   

2558 – 2561 - กรรมการ บรษัิท สหกลอคิวปิเมนท ์จ ากดั (มหาชน)   

ความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิาร 

กรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ 

เป็นทัง้กรรมการ และผูถ้อืหุน้ 500,000 หุน้ (0.08%)   ณ 15 มนีาคม 2565

และ ไมม่คีวามสมัพันธก์บัผูบ้รหิาร กรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ รายอืน่ 

การเขา้รว่มประชมุ (คร ัง้)   2563 กรรมการ - 6/6, 2564 กรรมการ - 9/9  

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่ ท ีอ่าจท าใหม้คีวามขดัแยง้ ทางผลประโยชนต์อ่

บรษิทั  :  ไมม่/ี ไมม่กีารด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ ในตลาดหลักทรัพยฯ์ 
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ประวัตขิองผูท้ีไ่ดรั้บการเสนอชือ่เป็นกรรมการ 
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ประวตัขิองผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เลอืกต ัง้ 3/3 

เป็นกรรมการ แทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหนง่ตามวาระ  

 

 

 

 

 

 

ชือ่ – สกลุ     ดร. วัชระ ฉัตรวริยิะ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอ

แตง่ต ัง้  

  กรรมการอสิระ   

ต าแหนง่ปจัจบุนัในบรษิทัฯ - 

อาย ุ  59 ปี  

สญัชาต ิ ไทย 

การศกึษา ปรญิญาเอก - Computer Engineering ,West Virginia University 

ประเทศสหรัฐอเมรกิา  

ปรญิญาโท - วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์ สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

ปรญิญาตร ี- วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)์ สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

ประกาศนยีบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลักสตูร 

Director Certification Program (DCP 223/2016) 

Director Certification Program Diploma Examination (52/2016) 

Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 28/2016) 

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 4/2016) 

Financial Statements for Directors (FSD 33/2017) 

Boards Matters and Trend (BMT 5/2018) 

IT Governance & Cyber Resilience Program (ITG 08/2018) 

Boards that Make a Difference (BMD 8/2018) 

Role of the Chairman Program (RCP 45/2019) 

การอบรมอืน่ ๆ - สถาบนัพระปกเกลา้ - หลักสตูร การก ากบัดแูลกจิการส าหรับกรรมการ

และผูบ้รหิารระดับสงูของรัฐวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน (PDI 

15/2017) 
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- ธนาคารแหง่ประเทศไทย - หลักสตูร Cyber Resilience Program 

(04/2019) 

การถอืหุน้ในบรษิทั - -ไมม่-ี  ณ 15 มนีาคม 2565 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ - เสนอครัง้แรก 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ / 

ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ ใน

ปจัจบุนั        

- นายกสมาคมสมองกลฝังตวัไทย (Thai Embedded System 

Association)  

- ไมม่กีารด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ 

ประสบการณก์ารท างาน  

2530 – ปจัจบุนั อาจารยป์ระจ าภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์สถาบนัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

2557 – 2558 รองคณบด ีฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

2548 – 2550 รองผูอ้ านวยการส านักวจัิยและบรกิารคอมพวิเตอร ์สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

2559 – 2561 หัวหนา้ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนั  

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

2559 – 2561 กรรมการ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิาร 

กรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ 

ไมม่ ี

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผูบ้รหิาร ในกจิการอืน่ทีอ่าจท าใหม้คีวามขดัแยง้ ทางผลประโยชนต์อ่

บรษิทั  : ไมม่/ี ไมม่กีารด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

และไมม่ ีคณุสมบตัติอ้งหา้มของกรรมการอสิระ เชน่ 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระท าความผดิอาญาในความผดิที่

เกีย่วกบัทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 2. ไมม่ปีระวัตกิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์บั

บรษัิทฯ   

 


