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คณะกรรมการ บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ลำดับที
ร้อยละ

1 ่

4 5

01. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ 
     ประธานกรรมการ

02. ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย 
      กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
      ประธานกรรมการสรรหาและ
      กำหนดค่าตอบแทน

03. นายไพโรจน์ วโรภาษ 

      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

04. นายอภิชาติ อาภาภิรม 
      กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

05. นางขนิษฐา สรรพอาษา 
      กรรมการ
      กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

06. นายนิติพล ชัยสกุลชัย 
      กรรมการ 
      กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

07. ดร.วรฑา คงแสนอิสระ 
      กรรมการ 

08. นายสรยุตม์ พรหมพจน์ 
      กรรมการอิสระ

09. นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช 

      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

10. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ 
      กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร

11.  ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล 
      กรรมการ
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นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ 
อายุ :  ปี
ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 
ตนเอง : , ,   หุ้น .  %
คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน 
- Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น / ) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที )                               
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที ) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี  
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์
- ประกาศนียบัตร วพน.  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

 - ปัจจบุัน           ประธานกรรมการ  บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 -            กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบรหิาร บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน           ประธานกรรมการ บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด
 - ปัจจบุัน           ประธานกรรมการ บรษิัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  จำกัด
 - ปัจจบุัน           กรรมการ บริษัท ทรีนีตี  วัน จำกัด
 - ปัจจบุัน                กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชนี กรุ๊ป โฮลดิง จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน           กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน             คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 
 - ปัจจบุัน           ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  บรษิัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 -            ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน)
 -                    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

            บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 -            กรรมการอิสระ บรษิัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ

 - ปัจจบุัน           กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรษิัท ทริสเรทติง จำกัด
 - ปัจจบุัน           กรรมการ บรษิัท การแพทย์ สุขุมวิท  จำกัด 
 - ปัจจบุัน           ประธานกรรมการ บรษิัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
 - ปัจจบุัน           ทีปรกึษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย
 - ปัจจบุัน            อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - ปัจจบุัน           ทีปรกึษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) 

                         สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
 - ปัจจบุัน                คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง  

            สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 -            กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพอืธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน)
 -            รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนีไทย 
 -           กรรมการ สมาคมตราสารหนีไทย
 -            ทีปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คณะกรรมการ บมจ.ทรีนีตี วัฒนา้
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ร้อยละ

ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย  
อายุ :  ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : ,  หุ้น . %

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซัฟฟอล์ก  สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมวิทยาลัยการบริหาร และการจัดการ 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที /  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที /
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที  
  โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
  และองค์การมหาชนรุ่นที  สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที 
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น /  
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders  รุ่น /  
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

 - ปัจจบุัน           กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา  
          และกำหนดค่าผลตอบแทน บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

 - ปัจจบุัน         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด
 - ปัจจบุัน             กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน         กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

            บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน         กรรมการ บรษิัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 -          กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

          บรษิัท รสา พร็อพเพอร์ตี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกดั (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ :

 - ปัจจบุัน           กรรมการ บรษิัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
ต.ค.  - ปัจจุบัน         กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท  จำกัด
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นายไพโรจน์ วโรภาษ
อายุ :  ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : ,  หุ้น . %

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น /  
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที /  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สัมมนา AC HOT UPDATE เตรียมรบั CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยังยืน โดย สภาวิชาชีพบัญชี
- R-ACF-Audit Committee Forum  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

 - ปัจจบุัน          กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน          กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด
 -                   กรรมการอิสระ บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ

 - ปัจจบุัน          ประธานกรรมการ บรษิัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 - พ.ค.           กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด
 -           กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีดี ช้อปปิง จำกัด
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ร้อยละ

นายอภิชาติ อาภาภิรม  
อายุ :  ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : ไมม่ี

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

- เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น /  
   โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

 - ปัจจบุัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  บริษัท ทรนีีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)          

 -  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  บริษัท ทรนีีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

 - ปัจจบุัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์  วิศวการ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ :

 - ปัจจบุัน ทนายความและทีปรกึษากฎหมาย
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นางขนิษฐา สรรพอาษา
อายุ :  ปี

กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : ไมม่ี

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
- Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) 
  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที ) 
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

ส.ค.  - ปัจจบุัน        กรรมการ และกรรมการสรรหา
                               และกำหนดค่าตอบแทน 
              บริษัท ทรนีีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

 -           กรรมการ 
                                     บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) 

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ

 - ปัจจบุัน          กรรมการ 
                                     บริษัท บีเอสวาย กรุ๊ป จำกดั (มหาชน)
          กรรมการ 
                                     บริษัท บี.เอส.วาย คอนสตรัคชัน จำกัด

 -           กรรมการ บรษิัท คอม-ลิงค์ จำกัด
 -           กรรมการ บรษิัท เอสเอสยูที จำกัด

นายสรยุตม์ พรหมพจน์  
อายุ :  ปี

กรรมการอิสระ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : ,    หุ้น .  %

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาตรี สาขา Political Sciences , Oakland University

- ปริญญาโท สาขา Asia Studies , University of  Michigan

- ปริญญาดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ สาขามนุษย์ศาสตร์ 

  Pangasinan State University 

การอบรม :

- หลักสูตรนักบริหารชันสูง รุ่นท ี

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที  

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

 - ปัจจบุัน        กรรมการอิสระ 
                                บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)          

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ :

 - ปัจจบุัน      กรรมการ บรษิัท จีที เด็นทร้า จำกัด
 - ปัจจบุัน      กรรมการ บริษัท เดอะ พี   จำกัด
 - ปัจจบุัน      กรรมการ บรษิัท กอด กัน กลม จำกัด
 -       ทีปรกึษา 

                                 บริษัท เดอะ พรซีิชัน เด็นตัล แล็บ จำกัด 
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ดร.วรฑา คงแสนอิสระ 
อายุ :  ปี

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : ไมม่ี

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ     

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) 

  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น /

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

 - ปัจจบุัน      กรรมการ 

                            บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

 - ปัจจบุัน      กรรมการ สมาคมการค้าอาเซียน-จีน          

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ

 -   กรรมการ 

                             บริษัท ไซโน อาร์เอช แคปปิตอล จำกัด

 -   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  

   นิติพล อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป จำกัด

 

นายนิติพล ชัยสกุลชัย
อายุ :  ปี

กรรมการ และกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : , ,  หุ้น .  %

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร DCP รุ่น /  

  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

 - ปัจจบุัน    กรรมการ และกรรมการสรรหาและ

           กำหนดค่าตอบแทน 

                          บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ

 - ปัจจบุัน   กรรมการ บริษัท เกนิสรา จำกัด

             กรรมการ บริษัท ชนะพัฒนา จำกัด

 - ปัจจบุัน   กรรมการ บริษัท นิติพล คลีนิก จำกัด

 - ปัจจบุัน   กรรมการ บรษิัท นิติพล อินเตอร์เนชันแนล  

             ดิสทรบิิวชัน จำกัด

 - ปัจจบุัน   ประธานกรรมการ  

             บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป จำกัด

 -        กรรมการ บรษิัท นิติพล แชนเนล จำกัด

 -        กรรมการ บริษัท วีนัส คลีนิค จำกัด

 -        กรรมการ บริษัท นิติพล เวชกรรม จำกัด

 -        กรรมการ บริษัท เนเจอรัล ดิสทริบิวชัน จำกัด

 -        กรรมการ 

                          บริษัท นิติพล อนิเตอรเ์นชันแนล โฮลดิง จำกัด
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นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
อายุ :  ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : ,   หุ้น .  %

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Kansas State University, U.S.A

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที ) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่น /  โดย สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

 - ปัจจบุัน          กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) 

 - ปัจจบุัน              กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

 -            กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

                                     บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถงุมือยาง จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ

- ปัจจุบัน          ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

                                     บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

 -           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช)

 -           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
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นายชาญชัย กงทองลักษณ์  
อายุ :  ปี

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (มอีำนาจลงนาม) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : , ,  หุ้น .  %

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP)  ปี  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที ) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี  
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

 - ปัจจบุัน      กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน         ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)          
 - ปัจจบุัน      กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด 
 - ปัจจบุัน      กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  จำกัด
 - ปัจจบุัน      กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
 - ปัจจบุัน           กรรมการ บริษัท ทรีนีตี วัน จำกัด
 - ปัจจบุัน           กรรมการ  บริษัท ทรีมนันี โฮลดิง จำกัด

พ.ค.  - ปัจจุบัน   กรรมการ  บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส์ จำกัด
พ.ค.  - ปัจจุบัน   กรรมการ  บรษิัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ :

ก.ค.  - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน      กรรมการ  บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
 - ปัจจบุัน          คณะทีปรึกษาสำหรับ มาตรการลงโทษทางแพ่ง 

      สำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ปัจจบุัน          กรรมการ  บริษัทตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน          ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัทตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน          อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 - ปัจจบุัน         ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้า
 - ปัจจบุัน          กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนด้านสัญญาซือขายล่วงหน้า 

      สำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 -              อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -              รองประธานกรรมการ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -              กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -              ประธานอนุกรรมการบริหารความเสียง และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

                                ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -              ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -              อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -      อนุกรรมการวินัย บริษัทตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
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ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล  
อายุ :  ปี

กรรมการ (มอีำนาจลงนาม) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : ไมม่ี 

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ,  หุ้น . %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาตรี  Bachelor of Science in Pharmacy, Chulalongkorn University

- ปริญญาโท  Master of Arts in Businessม Administration Major in Finance and Marketing University of Florida

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น /  

  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

 - ปัจจบุัน         กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) 

 - ปัจจบุัน              กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

 - ปัจจบุัน         กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี  วัน จำกัด

 - ปัจจบุัน         ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ พจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

                                    บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

 -          กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ

 - ปัจจบุัน             ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บริษัท สตาร์ มนันี จำกัด

 - ปัจจบุัน             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 - ปัจจบุัน         กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินแซเซยีง

          กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจินแซเซียง
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คณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต ีจำกัด 

ลำดับที
ร้อยละ

1 ่

4 5

01. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ 
     ประธานกรรมการ

02. ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย 
      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
      
03. นายไพโรจน์ วโรภาษ 

      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

04. นายอภิชาติ อาภาภิรม 
      กรรมการอิสระ และ
      ประธานกรรมการตรวจสอบ

05. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ 
      กรรมการ

06. ดร.วิศิษฐ ์องค์พิพัฒนกุล 
      กรรมการ 

07. นางสาวสธุางค์ คนศิลป 
      กรรมการ 

08. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน 

      กรรมการ

09. นางณิยะดา จ่างตระกูล

      กรรมการ

8 9

6

2 3

้

7
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นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ 
อายุ :  ปี
ประธานกรรมการ  
สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 
ตนเอง :   หุ้น  %
คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน 
- Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP รุ่น / ) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.รุ่นที )                               
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที ) โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี  
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์
- ประกาศนียบัตร วพน.  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 

 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

 - ปัจจบุัน           ประธานกรรมการ  บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 -            กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบรหิาร บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน           ประธานกรรมการ บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด
 - ปัจจบุัน           ประธานกรรมการ บรษิัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  จำกัด
 - ปัจจบุัน           กรรมการ บริษัท ทรีนีตี  วัน จำกัด
 - ปัจจบุัน                กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชนี กรุ๊ป โฮลดิง จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน           กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน             คณะกรรมการการลงทุน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 
 - ปัจจบุัน           ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  บรษิัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 -            ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จำกัด (มหาชน)
 -                    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

            บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 -            กรรมการอิสระ บรษิัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ

 - ปัจจบุัน           กรรมการบริษัท/คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรษิัท ทริสเรทติง จำกัด
 - ปัจจบุัน           กรรมการ บรษิัท การแพทย์ สุขุมวิท  จำกัด 
 - ปัจจบุัน           ประธานกรรมการ บรษิัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
 - ปัจจบุัน           ทีปรกึษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย
 - ปัจจบุัน            อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - ปัจจบุัน           ทีปรกึษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) 

                         สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์
 - ปัจจบุัน                คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง  

            สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
 -            กรรมการ และประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพอืธุรกิจหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน)
 -            รองประธานกรรมการ สมาคมตราสารหนีไทย 
 -            กรรมการ สมาคมตราสารหนีไทย
 -            ทีปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด้



72 รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

ร้อยละ

ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย  
อายุ :  ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : ไมม่ี

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซัฟฟอล์ก  สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมวิทยาลัยการบริหาร และการจัดการ 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที /  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร (ACP) ปี 
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee Program รุ่นที /
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที  
  โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
  และองค์การมหาชนรุ่นที  สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที 
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น /  
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders  รุ่น /  
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

 - ปัจจบุัน           กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา  
          และกำหนดค่าผลตอบแทน บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

 - ปัจจบุัน         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด
 - ปัจจบุัน             กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน         กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

            บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน         กรรมการ บรษิัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 -          กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

          บรษิัท รสา พร็อพเพอร์ตี ดีเวลลอปเมน้ท์ จำกดั (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ :

 - ปัจจบุัน           กรรมการ บรษิัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
ต.ค.  - ปัจจุบัน         กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท  จำกัด
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นายไพโรจน์ วโรภาษ
อายุ :  ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : ไมม่ี

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การตลาดการเงิน Northwestern University, U.S.A

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น /  
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที /  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สัมมนา AC HOT UPDATE เตรียมรบั CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความยังยืน โดย สภาวิชาชีพบัญชี
- R-ACF-Audit Committee Forum  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

 - ปัจจบุัน          กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน          กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด
 -                   กรรมการอิสระ บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ

 - ปัจจบุัน          ประธานกรรมการ บรษิัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 - พ.ค.           กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด
 -           กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีดี ช้อปปิง จำกัด
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นายอภิชาติ อาภาภิรม  
อายุ :  ปี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : ไมม่ี

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

- เนติบัณฑิต สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น /  
   โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

 - ปัจจบุัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  บริษัท ทรนีีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)          

 -  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  บริษัท ทรนีีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

 - ปัจจบุัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

  บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์  วิศวการ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ :

 - ปัจจบุัน ทนายความและทีปรกึษากฎหมาย
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นายชาญชัย กงทองลักษณ์  
อายุ :  ปี

กรรมการ (มอีำนาจลงนาม) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง :  หุ้น  %

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP)  ปี  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที ) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี  
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

 - ปัจจบุัน      กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน         ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)          
 - ปัจจบุัน      กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด 
 - ปัจจบุัน      กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  จำกัด
 - ปัจจบุัน      กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
 - ปัจจบุัน           กรรมการ บริษัท ทรีนีตี วัน จำกัด
 - ปัจจบุัน           กรรมการ  บริษัท ทรีมนันี โฮลดิง จำกัด

พ.ค.  - ปัจจุบัน   กรรมการ  บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส์ จำกัด
พ.ค.  - ปัจจุบัน   กรรมการ  บรษิัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ :

ก.ค.  - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน      กรรมการ  บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
 - ปัจจบุัน          คณะทีปรึกษาสำหรับ มาตรการลงโทษทางแพ่ง 

      สำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ปัจจบุัน          กรรมการ  บริษัทตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน          ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัทตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน          อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 - ปัจจบุัน         ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้า
 - ปัจจบุัน          กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนด้านสัญญาซือขายล่วงหน้า 

      สำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 -              อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -              รองประธานกรรมการ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -              กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -              ประธานอนุกรรมการบริหารความเสียง และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

                                ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -              ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -              อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -      อนุกรรมการวินัย บริษัทตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
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ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล  
อายุ :  ปี

กรรมการ (มอีำนาจลงนาม) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : ไมม่ี 

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาตรี  Bachelor of Science in Pharmacy, Chulalongkorn University

- ปริญญาโท  Master of Arts in Businessม Administration Major in Finance and Marketing University of Florida

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น /  

  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

 - ปัจจบุัน         กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) 

 - ปัจจบุัน              กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

 - ปัจจบุัน         กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี  วัน จำกัด

 - ปัจจบุัน         ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ พจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

                                    บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

 -          กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ

 - ปัจจบุัน             ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บริษัท สตาร์ มนันี จำกัด

 - ปัจจบุัน             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 - ปัจจบุัน         กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินแซเซยีง

          กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจินแซเซียง
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นางสาวสุธางค์ คนศิลป   
อายุ :  ปี

กรรมการ (มอีำนาจลงนาม) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : ไมม่ี

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) ปี  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น /  

  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

 - ปัจจบุัน       กรรมการผู้จัดการ บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด 

 - ปัจจบุัน       กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  บรษิัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  จำกัด          

 - ปัจจบุัน       กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด 

 - ธค.         กรรมการ บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

 - ,  -              กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด  

 - ,  -             กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บรษิัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  จำกัด

    
บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ :

 - ปัจจบุัน           บริษัท ปัปป ีฮับ จำกัด
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นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน   
อายุ :  ปี

กรรมการ (มอีำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง :  หุ้น %

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

 - ปัจจบุัน เลขานุการบริษัท 

                            บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

               กรรมการ  และรองกรรมการผู้จัดการ

                       บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

                            กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา

                       และกำหนดค่าตอบแทน

                       บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

 - ปัจจบุัน     กรรมการ บรษิัท แอสเซทแบค โฮลดิงส์ จำกัด

              กรรมการ บรษิัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ 

                           เซอร์วิสเซส จำกัด

 - ปัจจบุัน    กรรมการ 

                           บริษัท ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

 - ปัจจบุัน    กรรมการ

                           บริษัท ทรีมันนี โฮลดิง จำกัด

    

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ

-ไม่มี-

นางณิยะดา จ่างตระกูล    
อายุ :  ปี

กรรมการ (มอีำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง :  หุ้น %

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ์  West Virginia University, U.S.A

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที /  

  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)           

  รุ่นที /  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

 - ปัจจบุัน   กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 

                          บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด 

 -       รองกรรมการผู้จัดการ บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

 - ปัจจบุัน   กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

 - ปัจจบุัน   กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิง จำกัด

 - ปัจจบุัน   กรรมการ บรษิัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ 

                         เซอรว์ิสเซส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ :

 - ปัจจบุัน   กรรมการ  บริษัท พรีเมยีร์ วินโดว์ จำกัด

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DAP)  

  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 
  (CGI) รุ่น /  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
  บริษัทไทย
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ผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต ีจำกัด ้

ลำดับที

1 ่

4 5

8 9

6

2 3

7

ร้อยละ

01. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ 
     ประธานกรรมการ

02. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ 
      กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
      และกรรมการอำนวยการ
      
03. ดร.วศิิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล 

      กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

04. นางสาวสุธางค์ คนศิลป 
      กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

05. นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน 
      กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

06. นางณิยะดา จ่างตระกูล
      กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 

07. นายวรวิทย์ สินอยู่ 
      รองกรรมการผู้จัดการ

08. นางแก้วกมล ตันติเฉลิม 

      รองกรรมการผู้จัดการ

09. นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์

      รองกรรมการผู้จัดการ

่





81รายงานประจำป 2563 I บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนาี

นายชาญชัย กงทองลักษณ์  
อายุ :  ปี

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบรหิาร และกรรมการอำนวยการ (มีอำนาจลงนาม) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง :  หุ้น  %

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แผนกบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP)  ปี  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที ) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น Exclusive ปี  
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

 - ปัจจบุัน      กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน         ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)          
 - ปัจจบุัน      กรรมการ และกรรมการอำนวยการ บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด 
 - ปัจจบุัน      กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  จำกัด
 - ปัจจบุัน      กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด
 - ปัจจบุัน           กรรมการ บริษัท ทรีนีตี วัน จำกัด
 - ปัจจบุัน           กรรมการ  บริษัท ทรีมนันี โฮลดิง จำกัด

พ.ค. - ปัจจุบัน    กรรมการ  บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส์ จำกัด
พ.ค. - ปัจจุบัน    กรรมการ  บรษิัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ :

ก.ค.  - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน      กรรมการ  บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
 - ปัจจบุัน          คณะทีปรึกษาสำหรับ มาตรการลงโทษทางแพ่ง 

      สำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ปัจจบุัน          กรรมการ  บริษัทตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน          ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัทตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - ปัจจบุัน          อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 - ปัจจบุัน         ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้า
 - ปัจจบุัน          กรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนด้านสัญญาซือขายล่วงหน้า 

      สำนักงานคณะกรรมการกำกบัหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 -              อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -              รองประธานกรรมการ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -              กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -              ประธานอนุกรรมการบริหารความเสียง และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

                                ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -              ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -              อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 -      อนุกรรมการวินัย บริษัทตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
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ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล  
อายุ :  ปี

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : ไมม่ี 

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาตรี  Bachelor of Science in Pharmacy, Chulalongkorn University

- ปริญญาโท  Master of Arts in Businessม Administration Major in Finance and Marketing University of Florida

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น /  

  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

 - ปัจจบุัน         กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน) 

 - ปัจจบุัน              กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

 - ปัจจบุัน         กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี  วัน จำกัด

 - ปัจจบุัน         ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ พจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

                                    บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

 -          กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ

 - ปัจจบุัน             ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บริษัท สตาร์ มนันี จำกัด

 - ปัจจบุัน             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 - ปัจจบุัน         กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินแซเซยีง

          กรรมการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เอ็งจินแซเซียง
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นางสาวสุธางค์ คนศิลป   
อายุ :  ปี

กรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : ไมม่ี

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน   
อายุ :  ปี

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 

(มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง :  หุ้น %

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DAP)  

  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

  (CGI) รุ่น /  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

  บริษัทไทย

 

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) ปี  

  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

  (CGI) รุ่น /  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

 - ปัจจบุัน     กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

                                บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด 

 - ปัจจบุัน     กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  

                                บริษัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอร ี  จำกัด          

 - ปัจจบุัน     กรรมการ 

                                บริษัท ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด 

 - ,      กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

 -            บรษิัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

 - ,     กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ   

 -              บริษัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ :

 - ปัจจบุัน         บริษัท ปัปปี ฮับ จำกัด

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

 - ปัจจบุัน เลขานุการบริษัท 

                            บริษัท ทรีนีตี วัฒนา จำกัด (มหาชน)

               กรรมการ  และรองกรรมการผู้จัดการ

                       บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

                            กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา

                       และกำหนดค่าตอบแทน

                       บริษัท สาลีคัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

 - ปัจจบุัน     กรรมการ บรษิัท แอสเซทแบค โฮลดิงส์ จำกัด

              กรรมการ บรษิัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ 

                           เซอร์วิสเซส จำกัด

 - ปัจจบุัน    กรรมการ 

                           บริษัท ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

 - ปัจจบุัน    กรรมการ

                           บริษัท ทรีมันนี โฮลดิง จำกัด

    

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ

-ไม่มี-
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นายวรวิทย์ สินอยู่     
อายุ :  ปี

รองกรรมการผู้จัดการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : ไมม่ี

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

 - ปัจจบุัน รองกรรมการผู้จัดการ   

                            บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

 บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ

-ไม่มี-

นางณิยะดา จ่างตระกูล    
อายุ :  ปี

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 

(มีอำนาจลงนาม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง :  หุ้น %

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาโท สาขาแรงงานสัมพันธ์  

  West Virginia University, U.S.A

การอบรม :

- ประกาศนียบัตร (DCP) รุ่นที /  

  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

  (CGI) รุ่นที /  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

 - ปัจจบุัน   กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ 

                          บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด 

 -       รองกรรมการผู้จัดการ 

                          บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

 - ปัจจบุัน   กรรมการ บรษิัท ทรีนีตี อินเทลลิเจนส์ พลัส จำกัด

 - ปัจจบุัน   กรรมการ บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิง จำกัด

 - ปัจจบุัน   กรรมการ บรษิัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ 

                          เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ :

-ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท พรีเมียร์ วินโดว์ จำกัด

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาตรี สาขาการเงนิ (เกียรตินิยมอันดับ ) 

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม :

-ไม่มี-
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นางแก้วกมล ตันติเฉลิม    
อายุ :  ปี

รองกรรมการผู้จัดการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : ไมม่ี

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม :

 - ปัจจบุัน  รองกรรมการผู้จัดการ 
                         บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด 
       
บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ :

- ไม่มี -

 

นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์       
อายุ :  ปี

รองกรรมการผู้จัดการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบรษิทั 

ตนเอง : ไมม่ี

คู่สมรส/ บุตรทียังไมบ่รรลุนิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไมม่ี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ  ปีย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม

 - ปัจจบุัน รองกรรมการผู้จัดการ
                       บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

 - ปัจจบุัน     กรรมการ 
                            บริษัท ทรีนีตี แอ๊ดไวซอรี  จำกัด

 -          กรรมการ 
                            บริษัท แอสเซทแบค โฮลดิงส์ จำกัด
               กรรมการ 
               บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัทจำกัดและองค์กรอืนๆ

-ไม่มี-

วุฒิทางการศึกษา  : 

- ปริญญาโท การเงิน University of Pittsburgh

การอบรม :

- ไม่มี - 

 




