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ประวติัของคณะกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 

 
ช่ือ-นามสกลุ นายจมุพล ส าเภาพล  
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 
ต าแหน่งปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
อาย ุ 65 ปี 
สญัชาติ ไทย  
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก วนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2560  
คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาตร ีครศุาสตรอ์ุตสาหกรรมบณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา  

คณะวศิวกรรมศาสตรม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี  
 ประกาศนียบตัร สาขาการบรหิารจดัการภาครฐั  

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
ประวติัการอบรมสมาคมส่งเสริม
สถาบนั 

กรรมการบริษทัไทย 

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 136/2555  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ (%) โดย
นับรวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ (%) 

ไม่ม ี  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี  

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 1 ปี 10 เดอืน 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ 1 ปี 10 เดอืน 
ระยะเวลาท่ีเป็นกรรมการอยู+่
ระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบ
วาระน้ี 

4 ปี 10 เดอืน 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีท่ีผา่นมา 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา  5 ปี ยอ้นหลงั  
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ไม่ม ี  
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีม่ใิช่บรษิทัจด
ทะเบยีน 

ไม่ม ี  

ประสบการณ์ท างานในบรษิทัจดทะเบยีน
อื่น 

ไม่ม ี  

ประสบการณ์ท างานในกจิการอื่นทีไ่มใ่ช่
บรษิทัจดทะเบยีน   

2556 - 2559     รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
2554 - 2556     รองปลดักรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร  
2552 - 2554     ผูอ้ านวยการ ส านกัการโยธา       กรุงเทพมหานคร  
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ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัฯ ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   

-ไม่ม-ี 
 
การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะต่อไปน้ีกบั บริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัรว่ม / หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมีความ 
ขดัแย้ง ในปัจจบุนัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

1.  เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่

ปรกึษา ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

-ไม่ม-ี 

2.  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  -ไม่ม-ี  

3.  มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีล ท าใหไ้ม่สามารถท า

หน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ 

-ไม่ม-ี 

 

การเข้ารว่มประชมุคณะกรรมการในปี 2561 (จ านวนครัง้):     

คณะกรรมการบรษิทั : 6/8    

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน : 2/2  
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ประวติัของคณะกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 

 
ช่ือ-นามสกลุ นายกติตศิกัดิ ์สภุาควฒัน์   
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการบรหิารและรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

กรรมการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
อาย ุ 48 ปี  
สญัชาติ ไทย  
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก วนัที ่11 สงิหาคม 2559  
คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ  

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา  

มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย ์
ประวติัการอบรมสมาคมส่งเสริม
สถาบนั 

กรรมการบริษทัไทย 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 134/2560   
Director Certification Program (DCP) รุ่น 263/2561    

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ (%) โดย
นับรวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ (%) 

2.99% (8,020,000 หุน้) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี  

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 2 ปี 4 เดอืน 
ระยะเวลาท่ีเป็นกรรมการอยู+่
ระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบ
วาระน้ี 

5 ปี 4 เดอืน 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีท่ีผา่นมา 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั  
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ไม่ม ี  
ต าแหน่งในกจิการอื่นทีม่ใิช่บรษิทัจด
ทะเบยีน 

2555 - ปัจจุบนั      กรรมการบรหิาร  บจก. สโตนเฮน้จ ์
  

ประสบการณ์ท างานในบรษิทัจดทะเบยีน
อื่น 

ไม่ม ี  

ประสบการณ์ท างานในกจิการอื่นทีไ่มใ่ช่
บรษิทัจดทะเบยีน   

ไม่ม ี
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ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัฯ ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-ไม่ม-ี 
 

การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะต่อไปน้ีกบั บริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัรว่ม / หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมีความ 

ขดัแย้ง ในปัจจบุนัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

1.  เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่

ปรกึษา ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

ม ี

2.  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  ม*ี  

3.  มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีล ท าใหไ้ม่สามารถท า

หน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ 

-ไม่ม-ี 

            *เป็นกรรมการบริหารใน บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 

การเข้ารว่มประชมุคณะกรรมการในปี 2561 (จ านวนครัง้):     
คณะกรรมการบรษิทั : 8/8  
คณะกรรมการบรหิาร :     12/12   
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 3/3   
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ประวติัของคณะกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซ่ึงได้รบัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 

 
ช่ือ-นามสกลุ นายบณัฑติ  ม่วงสอนเขยีว  
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการบรหิาร   
อาย ุ 49 ปี  
สญัชาติ ไทย  
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ครัง้แรก วนัที ่11 สงิหาคม 2559  
คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาตร ีการบญัชกีารเงนิ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ประวติัการอบรมสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

Director Certification Program (DCP) รุ่น 252/2561  
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 11/2561 

ประวติัการอบรมอ่ืน หลกัสูตรโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• Strategic CFO 2nd  
• CFO Getting Together 2018 
หลกัสูตรโดย Federation of Accounting Professions (FAP) 

• Chief Financial Officer Certification 
• Orientation Course, CFO 3rd Edition  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ (%) โดย
นับรวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ (%) 

ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 

ไม่ม ี  

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 2 ปี 4 เดอืน 
ระยะเวลาท่ีเป็นกรรมการอยู ่+
ระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบ
วาระน้ี 

5 ปี 4 เดอืน 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีท่ีผา่นมา 

ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั  
ต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

 
  

2558 - ปัจจุบนั   กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายงานการเงนิ งบประมาณ
และบญัช ี

บมจ.ยนูิเวนเจอร ์
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ต าแหน่งในกจิการอื่นทีม่ใิช่บรษิทั 

จดทะเบยีน 
15 บรษิทั 
บจก. คอลเลคทฟี 

บจก. อะเฮดออล จ ากดั 

แอล อาร ์เค ดเีวลลอปเมน้ท ์

บจก.คอนเน็กซช์ัน่ 

บจก.เซนเซส พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์

บจก. ยนูิเวนเจอร ์แคปปิตอล 

บจก.เลศิรฐัการ 

บจก.เอสโก ้เวนเจอร ์

บจก.แกรนด ์ยนูติี ้ดเิวลลอ็ปเมนท ์

บจก.แกรนด ์ย ูลฟิวิง่ 

บจก.ยนูิเวนเจอร ์คอนซลัติง้ 

บจก.ยนูิเวนเจอร ์แอสเซท แมเนจเมน้ท ์

บจก.ฟอรเ์วริด์ ซสิเตม็ 

บจก.ไทย - ไลซาท 

บจก.ไทย - ซงิคอ์อกไซด ์

  

 
ประสบการณ์ท างานในบรษิทั 

จดทะเบยีนอื่น 
ก.ค. 2546 –  
ธ.ค. 2557 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงนิ 

บมจ.โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์

 
 

ประสบการณ์ท างานในกจิการอื่นทีไ่มใ่ช่
บรษิทัจดทะเบยีน   

 

ไม่ม ี

 
    

ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบริษทัฯ ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-ไม่ม-ี 

การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะต่อไปน้ีกบั บริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัรว่ม / หรอืนิติบุคคลท่ีอาจมีความ 
ขดัแย้ง ในปัจจบุนัในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา: 

 
การเข้ารว่มประชมุคณะกรรมการในปี 2561 (จ านวนครัง้):     
คณะกรรมการบรษิทั : 7/8  
คณะกรรมการบรหิาร :     12/12  

1.  เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษา ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า -ไม่ม-ี 

2.  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  -ไม่ม-ี  

3.  มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีล ท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างอสิระ -ไม่ม-ี 


