
29บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

 ส่ิงทีส่่งมาด้วยในลาํดบัที ่3 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

1.ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

1.1 ชื่อนายสุพนัธ์ุ  มงคลสุธี 

 

อาย ุ 57 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

ตําแหนง่ในบริษัท กรรมการ  รองประธานกรรมการ 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้  22 สงิหาคม 2529 (29 ปี 6 เดือน) 

จํานวนหุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษัท 6,461,400 หุ้น (1.79%) 

วฒุกิารศกึษา 2553 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

2540 ปริญญาโท  MBA City University, U.S.A. 

2543 ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2546 ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ กิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

การอบรมท่ีเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีกรรมการ 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)  

• 2547 Director Certification Program (DCP) รุ่น 52 

• 2547 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12 

การอบรมด้านอ่ืนๆ 2546  หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร  (วปอ.รุ่น 2546)  วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  

2548  หลกัสตูร “Executive Leadership Program”   

           NIDA – Wharton, University of Pennsylvania 

2549  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู(วตท.รุ่นท่ี 3)  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ   

2552  หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 14 วิทยาลยัการยตุิธรรม 

2554  หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการบริหารงานพฒันาเมือง(มหานคร รุ่นท่ี 1) 

           สถาบนัพฒันาเมือง 

2552 หลกัสตูรการกํากบัดแูลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจ 

            และองค์กรมหาชน รุ่นพิเศษ  สถาบนัพฒันากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ 

2557 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน (วพน.),รุ่นท่ี 5 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

2558 หลกัสตูรหลกันิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 3 สถาบนัรัฐธรรมนญูศกึษา 

ประสบการณ์ 

 

 

2548-2549   ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2548-2547   ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 

2531-2557   ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  บมจ.  ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

2539-2557   ประธานกรรมการ บริษัท พริซึม่  โซลชูัน่ส์ จํากดั 

 

 

 

 

 

 



30 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559

 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2557- ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บมจ.  ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

 2557- ปัจจบุนั   กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 2557- ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

                         บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

กิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สมาชิก สภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ

• ประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

• กรรมการ คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

• ผู้ทรงคณุวฒุิ/กรรมการ  สภาวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

• กรรมการคณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (กพข.) 

• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 

• กรรมการ คณะกรรมการร่วมเพ่ือขบัเคลือ่นโครงการตามนโยบายเศรษฐกิจดจิิทลั 

    (Digital Economy) 

• ประธานร่วมภาคเอกชน คณะทํางานด้านการสง่เสริม SMEs Start-ups&Social Enterprises  

    ในคณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ 

• กรรมการ คณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

• กรรมการคณะกรรมการกองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน 

• กรรมการ คณะกรรมการสถาบนัเพ่ิมผลผลติแหง่ชาต ิ

• กรรมการ โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin 

• กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิริินธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

• ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการ/กรรมการสภา  โรงเรียนนาย ร้อยตํารวจสามพราน 

• ท่ีปรึกษานายกสมาคมฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• กรรมการ คณะกรรมการกองทนุสง่เสริมงานวฒันธรรม  กรมสง่เสริมวฒันธรรม 

• กรรมการ/สาราณียกร สมาคมนิสติเก่าจฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั  

การเข้าประชมุ คณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าประชมุ 4 ครัง้ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล  11 ครัง้ เข้าประชมุ  5 ครัง้ * 

คณุสมบตัิต้องห้าม ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

ไมม่ีประวตักิารทํารายงานท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

หมายเหต ุ: * มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2558 เม่ือวนัที่ 13 สงิหาคม 2558 ได้มีมติแตง่ตัง้นายขรรค์ ประจวบเหมาะ เป็นประธาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบตอ่สงัคมแทน นายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ชื่อนางเสาวนีย์  กมลบุตร  

อาย ุ 64 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

ตําแหนง่ในบริษัท กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 14 พฤศจิกายน 2555  (3 ปี 3 เดอืน) 

จํานวนหุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษัท ไมม่ี 

วฒุกิารศกึษา ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบณัฑติ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมท่ีเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีกรรมการ 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)  

• 2549 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 69 

• 2551 Role of the Compensation Committee (RCC) 

• 2553 Role of the Chairman Program (RCP) 

• 2553 Financial Institutions Governance Program (FGP) 

การอบรมด้านอ่ืนๆ ปริญญาบตัรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 48 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 7 

หลกัสตูร Senior Executive Program (Kellogg-ศศินทร์) 

หลกัสตูร The Management Development Program (Wharton School) 

หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่นท่ี 4 (มส.4) สมาคมวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร  

ประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

2555-2556   ประธานกรรมการบริหาร บจ. ไทยยานยนตร์  (กลุม่ธุรกิจค้าปลกี) 

2552-2556   กรรมการ บมจ. ทางยกระดบัดอนเมือง  

2552-2556   ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

2552-2555    รองปลดักระทรวงการคลงัหวัหน้ากลุม่ภารกิจด้านรายได้   

                     (กรมสรรพากร  กรมศลุกากร และกรมสรรพสามิต) 

2552-2555    กรรมการ และประธานกรรมการการตรวจสอบ การประปาภมูิภาค 

2551-2552   ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) 

                     สาํนกังานปลดักระทรวงการคลงั 

2547-2551    กรรมการ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกิจการสมัพนัธ์  

                     สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 

2548-2551   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคทีบี ลสิซิง่ จํากดั 

2547-2550   รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 

 

 

 



31บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2557- ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ บมจ.  ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

 2557- ปัจจบุนั   กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 2557- ปัจจบุนั   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

                         บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

กิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สมาชิก สภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ

• ประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

• กรรมการ คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

• ผู้ทรงคณุวฒุิ/กรรมการ  สภาวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

• กรรมการคณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ (กพข.) 

• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) 

• กรรมการ คณะกรรมการร่วมเพ่ือขบัเคลือ่นโครงการตามนโยบายเศรษฐกิจดจิิทลั 

    (Digital Economy) 

• ประธานร่วมภาคเอกชน คณะทํางานด้านการสง่เสริม SMEs Start-ups&Social Enterprises  

    ในคณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ 

• กรรมการ คณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

• กรรมการคณะกรรมการกองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน 

• กรรมการ คณะกรรมการสถาบนัเพ่ิมผลผลติแหง่ชาต ิ

• กรรมการ โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin 

• กรรมการ คณะกรรมการอํานวยการ สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิริินธร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

• ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการ/กรรมการสภา  โรงเรียนนาย ร้อยตํารวจสามพราน 

• ท่ีปรึกษานายกสมาคมฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• กรรมการ คณะกรรมการกองทนุสง่เสริมงานวฒันธรรม  กรมสง่เสริมวฒันธรรม 

• กรรมการ/สาราณียกร สมาคมนิสติเก่าจฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั  

การเข้าประชมุ คณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าประชมุ 4 ครัง้ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล  11 ครัง้ เข้าประชมุ  5 ครัง้ * 

คณุสมบตัิต้องห้าม ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

ไมม่ีประวตักิารทํารายงานท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

หมายเหต ุ: * มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2558 เม่ือวนัที่ 13 สงิหาคม 2558 ได้มีมติแตง่ตัง้นายขรรค์ ประจวบเหมาะ เป็นประธาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบตอ่สงัคมแทน นายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ชื่อนางเสาวนีย์  กมลบุตร  

อาย ุ 64 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

ตําแหนง่ในบริษัท กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 14 พฤศจิกายน 2555  (3 ปี 3 เดอืน) 

จํานวนหุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษัท ไมม่ี 

วฒุกิารศกึษา ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบณัฑติ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมท่ีเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีกรรมการ 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)  

• 2549 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 69 

• 2551 Role of the Compensation Committee (RCC) 

• 2553 Role of the Chairman Program (RCP) 

• 2553 Financial Institutions Governance Program (FGP) 

การอบรมด้านอ่ืนๆ ปริญญาบตัรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 48 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 7 

หลกัสตูร Senior Executive Program (Kellogg-ศศินทร์) 

หลกัสตูร The Management Development Program (Wharton School) 

หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่นท่ี 4 (มส.4) สมาคมวิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร  

ประสบการณ์ 

 

 

 

 

 

2555-2556   ประธานกรรมการบริหาร บจ. ไทยยานยนตร์  (กลุม่ธุรกิจค้าปลกี) 

2552-2556   กรรมการ บมจ. ทางยกระดบัดอนเมือง  

2552-2556   ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

2552-2555    รองปลดักระทรวงการคลงัหวัหน้ากลุม่ภารกิจด้านรายได้   

                     (กรมสรรพากร  กรมศลุกากร และกรมสรรพสามิต) 

2552-2555    กรรมการ และประธานกรรมการการตรวจสอบ การประปาภมูิภาค 

2551-2552   ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) 

                     สาํนกังานปลดักระทรวงการคลงั 

2547-2551    กรรมการ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกิจการสมัพนัธ์  

                     สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 

2548-2551   กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคทีบี ลสิซิง่ จํากดั 

2547-2550   รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 
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การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2556-ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บมจ. อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ 

2557-ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. คาราบาว กรุ๊ป 

กิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท) 

 2557-ปัจจบุนั   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินกรรมการสภา สถาบนัรัชต์ภาคย์ 

2557-ปัจจบุนั   กรรมการธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

2557-ปัจจบุนั   ท่ีปรึกษาประธาน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ 

                       การเงินการคลงั สภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ

การเข้าประชมุ คณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าประชมุ 4 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ เข้าประชมุ 5 ครัง้ 

คณะกรรมการความเสีย่งการเงิน 10 ครัง้ เข้าประชมุ 10 ครัง้ 

คณุสมบตัิต้องห้าม ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

ไมม่ีประวตักิารทํารายงานท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ชื่อนายณรงค์  จุนเจือศุภฤกษ์  

อาย ุ 61  ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

ตําแหนง่ในบริษัท กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 9  พฤษภาคม 2539  ( 19 ปี 9 เดือน )  

จํานวนหุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษัท 330,000 หุ้น (0.09%) 

วฒุกิารศกึษา ปริญญาตรี  นิเทศศาสตร์   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

การอบรมท่ีเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีกรรมการ 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 58 

• Director Accreditation Program (DAP) 

การอบรมด้านอ่ืนๆ ประกาศนียบตัรชัน้สงูหลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

     รุ่นท่ี 1 สถาบนัพระปกเกล้า  (ปรม.1) 

ประกาศนียบตัรชัน้สงูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารระดบัสงูรุ่นท่ี 8  

สถาบนัพระปกเกล้า  (ปปร.8)-หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 4  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

หลกัสตูร พรบ.หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไข) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

หลกัสตูร TEPCOT รุ่นท่ี 2   มหาวิทยาลยัหอการค้า 

หลกัสตูร สวปอ. มส.5   วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

หลกัสตูร “ภมูิพลงัแผน่ดิน” สาํหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 4 

ประสบการณ์ 

 

2541 – 2555  รองประธานกรรมการ บมจ.มติชน 

2536 – 2541  กรรมการผู้จดัการ บมจ.มติชน 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2555 – ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร บมจ.สยามอินเตอร์มลัตมิีเดยี 

กิจการอ่ืน(ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท) 

   ไมม่ี 

การเข้าประชมุ คณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าประชมุ 4 ครัง้  

คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ เข้าประชมุ 5 ครัง้ 

คณะกรรมการความเสีย่งด้านการปฏิบตัิการ 12 ครัง้ เข้าประชมุ 12 ครัง้ 

คณุสมบตัิต้องห้าม ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
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การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2556-ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บมจ. อินเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินิเคชัน่ 

2557-ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. คาราบาว กรุ๊ป 

กิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท) 

 2557-ปัจจบุนั   กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใินกรรมการสภา สถาบนัรัชต์ภาคย์ 

2557-ปัจจบุนั   กรรมการธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

2557-ปัจจบุนั   ท่ีปรึกษาประธาน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ 

                       การเงินการคลงั สภานิติบญัญตัิแหง่ชาต ิ

การเข้าประชมุ คณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าประชมุ 4 ครัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ เข้าประชมุ 5 ครัง้ 

คณะกรรมการความเสีย่งการเงิน 10 ครัง้ เข้าประชมุ 10 ครัง้ 

คณุสมบตัิต้องห้าม ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

ไมม่ีประวตักิารทํารายงานท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ชื่อนายณรงค์  จุนเจือศุภฤกษ์  

อาย ุ 61  ปี 

สญัชาต ิ ไทย 

ตําแหนง่ในบริษัท กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 9  พฤษภาคม 2539  ( 19 ปี 9 เดือน )  

จํานวนหุ้นท่ีถืออยูใ่นบริษัท 330,000 หุ้น (0.09%) 

วฒุกิารศกึษา ปริญญาตรี  นิเทศศาสตร์   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

การอบรมท่ีเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีกรรมการ 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 58 

• Director Accreditation Program (DAP) 

การอบรมด้านอ่ืนๆ ประกาศนียบตัรชัน้สงูหลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

     รุ่นท่ี 1 สถาบนัพระปกเกล้า  (ปรม.1) 

ประกาศนียบตัรชัน้สงูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารระดบัสงูรุ่นท่ี 8  

สถาบนัพระปกเกล้า  (ปปร.8)-หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่น 4  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

หลกัสตูร พรบ.หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไข) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

หลกัสตูร TEPCOT รุ่นท่ี 2   มหาวิทยาลยัหอการค้า 

หลกัสตูร สวปอ. มส.5   วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

หลกัสตูร “ภมูิพลงัแผน่ดิน” สาํหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 4 

ประสบการณ์ 

 

2541 – 2555  รองประธานกรรมการ บมจ.มติชน 

2536 – 2541  กรรมการผู้จดัการ บมจ.มติชน 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2555 – ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร บมจ.สยามอินเตอร์มลัตมิีเดยี 

กิจการอ่ืน(ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท) 

   ไมม่ี 

การเข้าประชมุ คณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าประชมุ 4 ครัง้  

คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ เข้าประชมุ 5 ครัง้ 

คณะกรรมการความเสีย่งด้านการปฏิบตัิการ 12 ครัง้ เข้าประชมุ 12 ครัง้ 

คณุสมบตัิต้องห้าม ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 




