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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด 

ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

1. นายสุพันธ์ุ  มงคลสุธี 
 
อาย ุ

 
62 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/กรรมการบริหารความ

เสี่ยง/กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท 
วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
บริษัท 

14 มีนาคม 2562 (1 ปี 9 เดือน) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท    8,291,448 หุ้น (1.79%) 
วฒิุการศกึษา • วิทยาการจดัการบณัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• MBA, City University of Seattle, USA 
• ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมหลกัสตูรที่จดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute Of Directors : IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) 12/2004 
• Director Certification Program (DCP) 52/2004 

 
การอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ • หลกัสตูรหลกันิติธรรมเพ่ือประชาธิปไตย รุ่นที่ 3/2558 วิทยาลยัศาลรัฐธรรมนญู 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นที่ 5/2557 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 1/2555 มหาวิทยาลยันว
มินทราธิราช 

• หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู รุ่นที่ 14/2553 วิทยาลยัการยตุิธรรม ส านกังานศาล
ยตุิธรรม 

• หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์กร
มหาชน ปี 2552 สถาบนัพระปกเกล้า 

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 3/2549 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• หลกัสตูร Executive Leadership Program ปี 2548 NIDA-Wharton School of the University of 

Pennsylvania  
• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (ปี 2546) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

ประสบการณ์ท างาน  
 
 
 

2557-2562 สมาชิกสภานิติบญัญัติแหง่ชาติ 
2559-2561 กรรมการ/ประธานคณะบริหารการลงทนุ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
2559-2560 ประธานกิตติมศกัดิ์  สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2557-2560 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
2557-2560 กรรมการ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผดิชอบตอ่สงัคม  
                  ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2557-2560 กรรมการ คณะกรรมการกองทนุส่งเสริมงานวฒันธรรม กรมส่งเสริมวฒันธรรม 
2557-2560 กรรมการ/สาราณียกร  สมาคมนิสิตเก่า จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2557-2560 ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
2557-2560 ที่ปรึกษา สมาคมการพิมพ์ไทย 
2557-2559 ประธาน สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2557-2559 กรรมการ สภาวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

 มห้าวิทย่าลัย่นวมินทร้าธิุ์ร้าชี
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
-  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์     2563-ปัจจบุนั ประธานคณะความเสี่ยงปฏิบตัิการ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

2562-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ทีบีเอสพี  
2531-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

-  กิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษัท) 

2562-ปัจจบุนั ประธานกรรมการธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
2561-ปัจจบุนั ประธาน สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2561-ปัจจบุนั ประธานร่วมภาคเอกชน ส านกังานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) 
2561-ปัจจบุนั กรรมการ สถาบนัพฒันาเศรษฐกจิอนาคตและธรรมาภิบาลอินเตอร์เน็ต 
2559-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ สถาบนัชณุหะวนัเพ่ือการพฒันาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยัง่ยนื 
2558-ปัจจบุนั กรรมการ มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต 
2558-ปัจจบุนั กรรมการและที่ปรึกษาพิเศษ ศนูย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
2557-ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวฒิุ  สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
2551-ปัจจบุนั ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/กรรมการสภา โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน 

คณุสมบตัต้ิองห้าม ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกีย่วกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
ไม่มีประวตัิการท ารายงานที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2563 
ประชุม จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม / จ านวนครัง้ประชุมทัง้หมด 

คณะกรรมการบริษัท 7/7 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3/3 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 
คณะกรรมการบริหาร 18/18 
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ข้อมูลของผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอชื่อ ประจ าปี 2564 

 

1. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่ 3757 
ส านกังานสอบบญัช ี บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ประวตัิการศกึษา  ปริญญาตรีด้านการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ ) 
ประสบการณ์ท างาน 33 ปี 

 

 

2. นายวัชระ  ภัทรพทิักษ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่ 6669 
ส านกังานสอบบญัช ี บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ประวตัิการศกึษา • ปริญญาตรีบญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาโทมหาธุรกจิบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์ท างาน 23 ปี 

 

3. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่ 8413 
ส านกังานสอบบญัช ี บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ประวตัิการศกึษา • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขา

บริหารธุรกิจส าหรับนกับริหารระดบัต้น จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขา
บริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน 26 ปี 
 

ทัง้นีผู้้สอบบญัชีทัง้ 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร               
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 


