
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5  

พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

 

1. พลเอกมงคล  อัมพรพิสิฏฐ์ 

อาย ุ 77 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น 
กรรมการบริษัท 

12 พฤษภาคม 2552 (8 ปี 9 เดือน) 

จ าน วน หุ้นที่ ถื ออยู่ ใน
บริษัท    

ไมม่ี 

วุฒกิารศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า จปร.รุ่นท่ี 9 
ปริญญาดษุฎีบณัฑติ (กิตติมศกัดิ์)  สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมที่เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่กรรมการ 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) 

• Finance for Non - Finance Director (FN)/2544 

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 39/2548 

• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 61/2548 

• Role of the Chairman (RCP) รุ่นท่ี 17/2560 
การอบรมด้านอื่นๆ - หลกัสตูรผู้บงัคบัหมวดทหารราบ 

- หลกัสตูรจู่โจม รุ่นท่ี 5 
- หลกัสตูรศิษย์การบิน รุ่นท่ี 4 
- หลกัสตูรนายทหารราบชัน้นายพนั โรงเรียนทหารราบสหรัฐฯ 
- หลกัสตูรโดดร่มนายทหาร รุ่นท่ี 2 
- หลกัสตูรหลกัประจ า ชดุที่ 48  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วม เอกชน รุ่นท่ี 4 

 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร    
- หลกัสตูรสทิธิของเจ้าหนี/้ลกูหนี ้ปัญหาอปุสรรคและกลยทุธ์ในการบริหาร  
แผนฟืน้ฟกิูจการศาลล้มละลายกลาง 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ วตท.4 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลยั  
หอการค้าไทย TEPCOT รุ่นท่ี 2 
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ประสบการณ์ 
 
 
 
 
 

 
2549 - 2552   ประธานกรรมการ บมจ. ไออาร์พีซ ี
2546 - 2549   ประธานคณะผู้บริหารแผนฟืน้ฟกิูจการ   
                      บมจ.อตุสาหกรรมปิโตร เคมีกลัไทย 
2545 - 2548   ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
2543 - 2545   ประธานกรรมการ บจก.ทา่อากาศยานกรุงเทพแหง่ใหม ่(บ.ท.ม.)  
2543 - 2545   กรรมการ การทา่อากาศยานแหง่ประเทศไทย (ท.อ.ท.) 
2542 -2544    กรรมการ บมจ.การบินไทย 
2542- 2544    นายกสภา สถาบนัราชถฏัล าปาง 
2542 -2543    รองประธานกรรมการ การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (ป.ต.ท) 
2539 -2543    กรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย 
2539- 2542   นายกสมาคม สมาคมศิษย์เกา่สวนกหุลาบวิทยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
2538              ประธานกรรมการ องค์การสือ่สารมวลชนแหง่ประเทศไทย(อ.ส.ม.ท.) 
2530 -2539    สมาชิกวฒุิสภา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบนั 
-  บริษัทจดทะเบียนอื่น       -ไมม่ี- 
-  กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนั 
    และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท)           –ไมม่ี- 

การเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ เข้าประชมุ 6 ครัง้ 
คุณสมบัตต้ิองห้าม ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

ไมม่ีประวตักิารท ารายงานท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปี 
ที่ผา่นมา 
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2. นายณรงค์  จุนเจือศุภฤกษ์ 
อาย ุ 62  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ   

กรรมการบริหารความเสีย่งด้านปฎิบตัิการ 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น 
กรรมการบริษัท 

9 พฤษภาคม 2539 (21 ปี 9 เดือน)  

จ านวนหุ้นที่ถอือยู่ในบริษัท 330,000 หุ้น (0.09%) 
วุฒกิารศึกษา ปริญญาตรี  นิเทศศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

การอบรมที่เกี่ยวกับ 
บทบาทหน้าที่กรรมการ 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
(Thai Institute of Directors: IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 58/2548 

• Director Accreditation Program (DAP)/2548 
การอบรมด้านอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงูหลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย 
มหาชน รุ่นท่ี 1    สถาบนัพระปกเกล้า  (ปรม.1) 
- ประกาศนียบตัรชัน้สงูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส าหรับนกับริหารระดบัสงูรุ่นท่ี 8  สถาบนัพระปกเกล้า  (ปปร.8) 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท. รุ่น 4) 
- หลกัสตูร พรบ.หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไข)  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- หลกัสตูรกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
- หลกัสตูร TEPCOT รุ่นท่ี 2   มหาวิทยาลยัหอการค้า 
- หลกัสตูร สวปอ. มส.5   วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
- หลกัสตูร “ภมูิพลงัแผน่ดิน” ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 4 
- หลกัสตูร นกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพื่อสงัคม” รุ่นท่ี 8 

ประสบการณ์ 
 

2541 – 2555 รองประธานกรรมการ บมจ. มตชิน 
2536 – 2541 กรรมการผู้จดัการ บมจ. มติชน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบนั 
-  บริษัทจดทะเบียนอื่น  2555 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ.สยามอินเตอร์มลัตมิีเดยี 
-  กิจการอื่น(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนั 
   กบักิจการของบริษัท)           -ไมม่ี- 
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การเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท 6 ครัง้ เข้าประชมุ 6 ครัง้  

คณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ เข้าประชมุ 5 ครัง้ 
คณะกรรมการความเสีย่งด้านการปฏิบตัิการ 12 ครัง้ เข้าประชมุ 12 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้
กระท าโดยทจุริต 
ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
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3. นายสมคิด  เวคินวัฒนเศรษฐ์ 
อาย ุ 58 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการบริษัท 

1 มีนาคม 2560 (11 เดือน) 

จ านวนหุ้นที่ถอือยู่ในบริษัท 72,422 หุ้น (0.02%) 
วุฒกิารศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑติ-การเงินการธนาคาร  

  มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบญัฑิต-การตลาด  
  มหาวิทยาลยัหอการค้า 

การอบรมที่เกี่ยวกับ 
บทบาทหน้าที่กรรมการ 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
(Thai Institute of Directors: IOD) 

• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 239/2560 

• How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นท่ี 14/2060 

• Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 
8/2560 

• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 9/2560 
การอบรมด้านอื่นๆ - หลกัสตูร  TLCA Executive Development  Program (EDP) รุ่นท่ี 1  

  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับผู้บริหารระดบัสงู  
  สถาบนัพระปกเกล้า (รุ่นท่ี 9) 
- หลกัสตูร พฒันาสมัพนัธ์ระดบัผู้บริหารกองทพัเรือ (พสบ.รุ่นท่ี 3)  
- ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (รุ่นที่ 18) 

ประสบการณ์ 
 

2549-2560   รองกรรมการผู้จดัการอาวโุสสายการขายและการผลติ  
                    บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี  
2537-2540   ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและงานสนบัสนนุ  
                    บจ. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ 
2530-2537  หวัหน้าทีมตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
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ด ารงต าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบนั 

-  บริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
-  กิจการอื่น(ที่ไมใ่ช่บริษัท 
   จดทะเบียนและไมไ่ด้ประกอบ 
   กิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนั 
   และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของ 
   บริษัท) 

2558-ปัจจบุนั ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว  
                      จงัหวดัปทุมธาน ี
2558-ปัจจบุนั อนกุรรมาธิการอตุสาหกรรมในกรรมาธิการ 
                       การพาณิชย์ การอตุสาหกรรม 
                       และการแรงงาน สภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ 
2558-ปัจจบุนั คณะท างานการสง่เสริมการสง่ออกและการลงทนุใน 
                      ตา่งประเทศ ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อ 
                      ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ 

การเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท  6 ครัง้ เข้าประชมุ 5 ครัง้ 
คณะกรรมการความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ 12  ครัง้ เข้าประชมุ 9 ครัง้ 
คณะกรรมการความเสีย่งด้านการเงิน 10 ครัง้ เข้าประชมุ 10 ครัง้ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 12  ครัง้ เข้าประชมุ 9 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้
กระท าโดยทจุริต 
ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

 
 


