
เอกสารแนบ 3 

 
 

 

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

 

นายเสกสรรศ ์รอยลาภเจริญพร 
อาย ุ 76 ปี 

 

ต าแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบรษัิท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการอิสระ  

 

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง   
เป็นกรรมการบริษัท 

 

18 เมษายน 2560  

 

การถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ ี
 

  (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ไมม่ ี

 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปรญิญาตร ีวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั  
 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) /

อื่น ๆ 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 107/2008 

 

ประสบการณท์ างาน 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563)   บมจ.อินฟอรเ์มชั่น แอนด ์คอมมวินิเคชั่น เน็ทเวิรค์ส 

 2559 – ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวิทยาลยั  

   มหาวิทยาลยัสวนดสุติ 

 2552 ที่ปรกึษาประธานกรรมการ 

   บมจ. กสท โทรคมนาคม 

 2549 – 2551 กรรมการ 

            บมจ. กสท โทรคมนาคม 

 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

ไมม่ ี

 



เอกสารแนบ 3 

 
 

 
คุณสมบัตติ้องห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการทีอ่าจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

 
  การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

 

ประชุม 
จ านวนคร้ังทีเ่ขา้ประชุม/ 
จ านวนคร้ังประชุมทั้งหมด 

 

คิดเป็นร้อยละ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 1/1 100 
 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5/5 100 

  - การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 100 
- การประชมุคณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 1/1 100 

      
     กรรมการไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือ 
     มีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท 
 
      จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 4 ปี  4 วนั (วนัท่ี 18 เมษายน 2560 ถึง วนัท่ี 22 เมษายน 2564) 

 
 

 

 

 

บรษัิทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

  - ไมม่ี - 

กิจการอื่น - ไมม่ี - 
 การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรอื

เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท 
- ไมม่ี - 



เอกสารแนบ 3 

 
 

 
ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

 

นายมนชัย มณีไพโรจน ์
อาย ุ 58 ปี 

 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร  
 

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง   
เป็นกรรมการบริษัท 

 

1 พฤษภาคม 2557  

 

การถอืหุ้นในบริษัท 88,076,649 หุน้ (คิดเป็น 19.57% ของหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด) 
(ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2563) 

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ไมม่ ี

 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด Master of Information Systems, City University, USA 
 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) /

อื่น ๆ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 103/2013

 

ประสบการณท์ างาน ธนัวาคม 2563 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 

(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563)     บมจ.อินฟอรเ์มชั่น แอนด ์คอมมวินิเคชั่น เน็ทเวิรค์ส 

 2563 – ปัจจบุนั   กรรมการ 

     บจ. เอ็กซเ์ปิรท์ เอ็นจิเนยีริง่ แอนด ์คอมมนูเิคชั่น 

 2557 – พฤจิกายน 2563  กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

     บมจ.อินฟอรเ์มชั่น แอนด ์คอมมวินิเคชั่น เน็ทเวิรค์ส 

 2553 – 2556    รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ลอ็กซเลย ์ไวรเ์ลส

 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

 

 

ไมม่ ี

 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 3 

 
 

 
 
 

คุณสมบัตติ้องห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการทีอ่าจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 

บรษัิทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

  - ไมม่ี - 

กิจการอื่น 1 แหง่: - บจ. เอ็กซเ์ปิรท์ เอ็นจิเนยีริง่ แอนด ์คอมมนูิเคชั่น 

 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรอื
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท 

- ไมม่ี - 

 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

 

 

ประชุม 
จ านวนคร้ังทีเ่ขา้ประชุม/ 
จ านวนคร้ังประชุมทั้งหมด 

 

คดิเป็นร้อยละ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 1/1 100 
 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5/5 100 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12/12 100 
      

    กรรมการไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือ 

    มีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท 
 

    จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 6 ปี 10 เดือน 22 วนั (วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 ถึง วนัท่ี 22 เมษายน 2564)



เอกสารแนบ 3 

 
 

 

ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

 

นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล 
อาย ุ 70 ปี 

 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบรษัิท และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
 

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง   
เป็นกรรมการบริษัท 

 

2 ธนัวาคม 2559  

 

การถอืหุ้นในบริษัท 300,000 หุน้ (คดิเป็น 0.07 % ของหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด) 
 

  (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ไมม่ ี

 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปรญิญาโท Industrial Education, Texas Southern University, USA  
 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) /
อื่น ๆ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 133/2017 

 

ประสบการณท์ างาน 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ 

(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563)   บมจ.อินฟอรเ์มชั่น แอนด ์คอมมวินิเคชั่น เน็ทเวิรค์ส 

 2557 – 2558  กรรมการ 
  บจ.อินฟอรเ์มชั่น แอนด ์คอมมวินิเคชั่น เน็ทเวิรค์ส 

 2543 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
  บจ.ไอดา้พารเ์ซ็ล โพสต ์

 2539 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บจ.วงัประดู ่

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

ไมม่ ี

 

 



เอกสารแนบ 3 

 
 

 
คุณสมบัตติ้องห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการทีอ่าจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

 
  การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

 

ประชุม 
จ านวนคร้ังทีเ่ขา้ประชุม/ 
จ านวนคร้ังประชุมทั้งหมด 

 

คิดเป็นร้อยละ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 1/1 100 
 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5/5 100 

  - การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 11/12 92 

 - การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 7/7 100 
- การประชมุคณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 1/1 100 

 
     กรรมการไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือ 
     มีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท 
 

  จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  4 ปี 4 เดือน 20 วนั (วนัท่ี 2 ธันวาคม 2559 ถึง วนัท่ี 22 เมษายน 2564)

บรษัิทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

  - ไมม่ี - 

กิจการอื่น 2 แหง่: - บจ. ไอดา้พารเ์ซ็ล โพสต ์
           - บจ. วงัประดู ่

 การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรอื
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท 

- ไมม่ี - 


