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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
 

ชื่อ-สกุล นายก าพล  ปญุโสณี 
อายุ (ปี) 49 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยัง่ยืน 

ปีที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
กรรมการบริษัทครัง้แรก 

เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ครัง้ที่ 42  
ท่ีมีก าหนดจดัขึน้ในวนัท่ี 15 มกราคม 2564 

คุณวุฒิการศึกษา 
 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันิวคาสเซิล อะพอน ไทน์ สหราชอาณาจกัร 
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ความเชี่ยวชาญ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินการลงทุน และด้านธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• Company Secretary Program (CSP 55/2558) 
• Director Certification Program (DCP 185/2557) 
• Risk Management Committee Program (RMP 4/2557) 
• Director Accreditation Program (DAP 87/2554)  

การอบรมอื่น • หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 24/2560 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

- ไม่มี - (0 หุ้น ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563) 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท ารายการที่อาจ 
เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 
ในปี 2563 

- ไม่มี - 
 

ประวัติการท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวม 2 กิจการ  
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
2561 - ปัจจุบนั 
มี.ค. 2560 - ปัจจบุนั 

กรรมการความยัง่ยืนและบริหารความเสี่ยง 
กรรมการ  
กรรมการบริหาร 

บมจ. อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง 

ธ.ค. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการบริหาร 

บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 29 กิจการ 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
ต.ค. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทย - ซิงค์ออกไซด์ 
ต.ค. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ไทย-ไลซาท 
ต.ค. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แกรนด์ ยนิูตี ้ ดิเวลล็อปเมนท์  
ต.ค. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม 
ต.ค. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เซนเซส พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ 
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ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ) 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
ต.ค. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. แกรนด์ ย ูลิฟวิ่ง  
ต.ค. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. คอนเน็กซ์ชัน่ 
ต.ค. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ 
ต.ค. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. เอสโก้ เวนเจอร์ 
ส.ค. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่-กลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ 
บจก. อเดลฟอส  

พ.ค. 2563 - ปัจจบุนั 
เม.ย. 2563 - ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร 
กรรมการ 

บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่แนล 

พ.ค. 2563 - ปัจจบุนั 
เม.ย. 2563 - ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร 
กรรมการ 

บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ 

พ.ค. 2563 – ปัจจบุนั 
เม.ย. 2563 - ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร 
กรรมการ 

บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ 

ต.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 
2562 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) 
ก.ย. 2561 - ปัจจบุนั   กรรมการบริหาร บจก. ทีสเปซ ดิจิตอล 
ก.ค. 2561 - ปัจจบุนั   กรรมการ     บจก. เพย์ โซลชูัน่  
ก.ค. 2561- ปัจจบุนั    รองประธานกรรมการบริหาร  บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป  
มิ.ย. 2561 - ปัจจบุนั    กรรมการ 

รองประธานคณะกรรมการบริหาร 
บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ 

พ.ค. 2561 – ปัจจบุนั 
    
ก.พ. 2560 - ปัจจบุนั 

รองประธานกรรมการ 
รองประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการ 

บจก. อมรินทร์ เทเลวิชั่น  

ม.ค. 2561- ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบนั   กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล 
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบนั    กรรมการ บจก. อะเฮดออล 
พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
บจก. อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส  

ก.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ 
เม.ย. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สิริด ารงธรรม 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการ 
บจก. ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติง้ 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เลิศรัฐการ 
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ 
ประสบการณ์ท างานในบริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
ธ.ค. 2559-30 ก.ย. 2563 
 
2551 - 2555 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายงานการลงทนุและพฒันาธุรกิจ 
ผู้อ านวยการอาวโุส 

บมจ. ยนิูเวนเจอร์ 

ก.พ. 2556 - ก.ย. 2563 
2556 - พ.ย. 2559 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
เลขานกุารบริษัท  
เลขานกุารคณะกรรมการบริหาร  
เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 

บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105556096537&jpTypeCode=5
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ประสบการณ์ท างานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร 
ก.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2563   กรรมการ บจก. เอ-ไทม์ มีเดีย 
ก.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2563   กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม ทีวี  
ก.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2563   กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม สตดูิโอส์ อินเตอร์เนชัน่แนล  
ส.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2563    กรรมการบริหาร  บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้  
เม.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2563   กรรมการ บจก. เช้นจ์2561  
ม.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2563   กรรมการ                                                     บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย  
2556 – 30 ก.ย. 2563 กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ 
2556 – 30 ก.ย. 2563 กรรมการ บจก.โกลเด้น แฮบิเทชัน่ 
2556 – 30 ก.ย. 2563 กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) 
2556 – 30 ก.ย. 2563 กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล 
2556 – 30 ก.ย. 2563 กรรมการ บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วิสเซส 
2556 – 30 ก.ย. 2563 กรรมการ บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์ 
2556 – 30 ก.ย. 2563 กรรมการ บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี ้
2556 – 30 ก.ย. 2563 กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี ้
2556 – 30 ก.ย. 2563 กรรมการ บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน 
2556 – 30 ก.ย. 2563 กรรมการ บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี ้
2556 – 30 ก.ย. 2563 กรรมการ บจก. ริทซ์ วิลเลจ 
2556 – 30 ก.ย. 2563 กรรมการ บจก. สาธรทรัพย์สิน 
2556 – 30 ก.ย. 2563 กรรมการ บจก. สาธรทอง 
2556 – 30 ก.ย. 2563 กรรมการ บจก. ยไูนเต็ด โฮมส์ 
2556 – 30 ก.ย. 2563 กรรมการ บจก. วอคเกอร์ โฮมส์ 
ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2562 กรรมการ บจก. ภกัดีวฒันา  
2556 - 25 ก.พ. 2562 กรรมการ บจก. บ้านฉางเอสเตท 
ก.ค. 2561 - ม.ค. 2562    กรรมการ  บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป  
เม.ย. 2561 - ธ.ค. 2561  กรรมการ บจก. สิริภกัดีธรรม 
ก.พ. 2561 - ส.ค. 2561  กรรมการ บจก. ทีสเปซ ดิจิตอล  
2556 - 2561 กรรมการ บจก. ซีเควสท์ เอ็กซ์พลอเรอร์ 
2558 - 2559  กรรมการ บจก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล 
2554 - 2556  กรรมการลงทนุ กองทนุรวม กินรีพร็อพเพอร์ตี ้
2550 - 2556 กรรมการ 

กรรมการผู้จดัการ 
บจก. ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติง้ 

 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในกิจการดงักล่าว- 

การเข้าร่วมประชุมในช่วงที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563) 
• การประชมุคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 1 ครัง้ (ในฐานะกรรมการผู้จดัการใหญ่) 
• การประชมุคณะกรรมการบริหาร : เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 2 ครัง้  
• การประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา : เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 1 ครัง้ (ในฐานะ

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา) 
• การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยัง่ยืน : เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ จากจ านวนการประชมุรวมทัง้หมด 1 ครัง้  


