
(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3) 
 

หนา้ 36 ของ 60 
 

ประวัติกรรมการ บริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายอดศิร   ธนนนัทน์ราพลู 
ต าแหน่ง : กรรมการ     
อาย ุ : 67 ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ : 18 ปี (9  พฤษภาคม  2546 – ปัจจบุนั) 
 
ประวัติการศึกษา  

วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 
Stanford Executive Program  (SEP) Graduate School of Business Standford University 
ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตร ี บญัชี   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 
ประวัติการอบรม 
สถาบัน/ชื่อหลกัสูตร : สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ปี 2547 - หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 
             - หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 
สถาบนัอื่น 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 2      
 

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์2 แห่ง 
2546 – ปัจจบุนั 

มี.ค.2561-ปัจจบุนั 
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ. ควอลติีเ้ฮา้ส ์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2556 – ปัจจบุนั 

 
2545 - มี.ค.2556 

กรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ดัการ  

กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์7 แห่ง 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ Land and Houses U.S.A., INC.   พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แอล แอนด ์เอช  พรอ็พเพอรต์ี ้ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แอล  เอช  แอสเซท พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แอล  เอช  เรยีลเอสเตท พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2545 - ปัจจบุนั กรรมการ กองทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธิเรยีกรอ้ง 

แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ II 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แอลเอช  เมืองใหม ่ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2534 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3) 
 

หนา้ 37 ของ 60 
 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ (ไม่รวม บมจ. ควอลิตีเ้ฮ้าส)์ 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได ้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือ กิจการที่อาจเกดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนห์รือมสีภาพ
เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ 

1 แหง่ กรรมการ  และกรรมการผูจ้ดัการ  
บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์

จ านวน 7  แหง่ ไมม่ี 
 

 
การถอืหุน้ในบริษัท   : 1,101 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 0.00001 ของหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

(ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2563) 

 
สรุปจ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมส าหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา  ดังนี ้
การประชมุคณะกรรมการบรษัิท :  บรษัิทจดัประชมุทัง้หมด 10 ครัง้ กรรมการไดเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน  10 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการสรรหา :  บรษัิทจดัประชมุทัง้หมด 3 ครัง้ กรรมการไดเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน  3 ครัง้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3) 
 

หนา้ 38 ของ 60 
 

ประวัติกรรมการ บริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) 
ชื่อ-นามสกุล : นายอาชวิณ   อศัวโภคิน 
ต าแหน่ง : กรรมการ     
อาย ุ : 46 ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ : 4 ปี (26 ธนัวาคม  2560 – ปัจจบุนั) 
 

ประวัติการศึกษา   
วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 

ปรญิญาตร ี วิศวกรรมอตุสาหกรรม   มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนยี สหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ี เศรษฐศาสตร ์การเงิน มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนยี สหรฐัอเมรกิา 

 
ประวัติการอบรม 
สถาบัน/ชื่อหลกัสูตร : สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 ปี 2557  - หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 
ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์3 แห่ง 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ควอลติีเ้ฮา้ส ์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ   บมจ. โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์ คา้ปลกี 
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์1 แห่ง 
2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2554 – 2561 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
การตลาด  สายการตลาดและ
ช่องทางการขาย 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ         

กลุ่มผลติภณัฑแ์ละตราสารหนี ้

ต่างประเทศ 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ         
ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ (ไม่รวม บมจ. ควอลิตีเ้ฮ้าส)์ 
บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือกิจการ
ที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือ กิจการที่อาจเกดิความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชนห์รือมสีภาพ
เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ 

2 แหง่ กรรมการ  บมจ. โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์ ไมม่ี ไมม่ี 
          กรรมการ  บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์   

 

การถอืหุน้ในบริษัท   : ไมม่ี 
(ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2563) 

สรุปจ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมส าหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา  ดังนี ้
การประชมุคณะกรรมการบรษัิท :  บรษัิทจดัประชมุทัง้หมด 10 ครัง้ กรรมการไดเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน  10 ครัง้ 



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3) 
 

หนา้ 39 ของ 60 
 

ประวัติกรรมการ บริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) 
 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา   จารุตระกลูชยั 
ต าแหน่ง : กรรมการ    รองกรรมการผูจ้ดัการ    
  ผูร้บัผิดชอบสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน และ  เลขานกุารบรษัิท   
อาย ุ : 59 ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ : 3 ปี (10  สงิหาคม  2561 – ปัจจบุนั) 
 

ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา สาขาวชิา สถาบัน 
ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 

ประวัติการอบรม 

สถาบัน/ชื่อหลกัสูตร : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ปี 2559 หลกัสตูร How to Develop Risk Management (HRP) , 
 Director Accreditation Program : (DAP) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
TLCA CFO Professional Development Program 2020 

 ครัง้ที่ 4/2020  “Capital Structure  and funding  strategy”   
 ครัง้ที่ 6/2020 “Update on taxes and foreign investment issues” 
 ครัง้ที่ 7/2020  “Data privacy law and cyber security” 
 ครัง้ที่ 8/2020  “Strategic  Financial  Communication” 

TLCA CFO Professional Development Program 2019  
หลกัสตูรพืน้ฐานเลขานกุารบรษัิท  (FCS ) 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
Strategic CFO in Capital Markets รุน่ท่ี 1  
สถาบันอืน่ 
สญัญาเชา่ตอ่งบการเงินและอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั / สภาวิชาชีพบญัชีฯ 
การบญัชี ภาษีเงินไดปี้ 2562 
 
 

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลังโดยสังเขป 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์1 แห่ง 
10 ส.ค.2561–ปัจจบุนั 
1 มิ.ย.2559 – ปัจจบุนั 
1 พ.ค.2559 – ปัจจบุนั 
 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – 2559 

กรรมการ  
เลขานกุารบรษัิท 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  และ
ผูร้บัผิดชอบสงูสดุสายงานบญัชีและ
การเงิน     
กรรมการบรหิารความเสีย่ง และ
กรรมการบรรษัทภิบาล 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. ควอลติีเ้ฮา้ส ์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์



(สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3) 
 

หนา้ 40 ของ 60 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์11 แห่ง 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คิว.เอช.อินเตอรเ์นชั่นแนล อสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ชา่ 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. กสัโต ้วิลเลจ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เดอะ คอนฟิเดน้ซ ์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เซนเตอร ์พอยต ์ฮอสพิทอลติี ้ อสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ชา่ 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คาซา่ วิลล ์(ประจวบคีรขีนัธ ์2554) พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คาซา่ วิลล ์(ระยอง 2553) พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คาซา่ วิลล ์(ชลบรุ ี2554) พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คิว.เฮา้ส ์พรคีาสท ์ ผลติและขายวสัดุ

อปุกรณ ์การก่อสรา้ง 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คาซา่ วิลล ์(เพชรบรุ ี2553) พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คาซา่ วิลล ์ พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. คิว.เอช. แมเนจเมน้ท ์ บรกิาร 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ (ไม่รวม บมจ. ควอลิตีเ้ฮ้าส)์ 

บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือกิจการที่ไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัท หรือ กิจการที่อาจเกดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการ

แข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ 
ไมม่ี ไมม่ี จ านวน 11 แหง่ ไมม่ี 

 

การถอืหุน้ในบริษัท   : ไมม่ี 
(ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2563) 

  
สรุปจ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุมส าหรับในปี 2563  ที่ผ่านมา  ดังนี ้
1. การประชมุคณะกรรมการบรษัิท :   บรษัิทจดัประชมุทัง้หมด 10  ครัง้ กรรมการไดเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน  10 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง :   บรษัิทจดัประชมุทัง้หมด 1 ครัง้ กรรมการไดเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน  1 ครัง้ 
3. การประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาล :  บรษัิทจดัประชมุทัง้หมด 4 ครัง้  กรรมการไดเ้ขา้รว่มประชมุจ านวน  3 ครัง้ 
 




