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ขอ้มูลของผู้ทไีด้รับการเสนอชือเพอืเลือกตังเป็นกรรมการ 

 

นายพีระ เลาหสมบูรณ ์  

อาย ุ 54 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการ 

วันเดือนปีทไีด้รับแต่งตัง

เป็นกรรมการบริษัท 

13 กนัยายน 2550 

การถือหุ้นในบริษทั               

(ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 

26,450,000 หุน้ (คดิเป็น 5.88 % ของหุน้ทมีีสิทธิออกเสียงทงัหมด) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว

ระหวา่งกรรมการและ

ผู้บรหิาร 

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสดุ ปรญิญาโท Telecom Management จาก Asian Institute of Technology 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) / 

อนื ๆ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท ี131/2016 

ประสบการณท์าํงาน              

(ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564) 

2564 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรษิัท                                                                

บมจ. อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส 

 2558 - ปัจจุบนั กรรมการบรษิัท                                                                                    

บมจ. อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส 

 2550 - 2557 กรรมการผูจ้ดัการ                                                                                 

บจ. อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมิวนิเคชนั เน็ทเวิรค์ส 
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ประวัติการทาํผิดทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีทผี่านมา 

ไม่มี 

คุณสมบัตติ้องห้าม 1. ไม่มีประวตักิารกระทาํผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรพัยสิ์นซงึไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

2. ไม่มปีระวตักิารทาํรายการทอีาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีทีผ่านมา 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอืน 

 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2564 
 

ประชุม 
จาํนวนครังทเีขา้ประชุม/ 

จาํนวนครังประชุมทงัหมด 

 

คดิเป็นร้อยละ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 1/1 100 

  - การประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครงัที 1/ 2564 1/1 100 

  - การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 7/7 100 

      

กรรมการไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืนทอีาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษทั 

 

จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท 15 ปี 7 เดือน 7 วัน (วนัที 13 กนัยายน 2550 ถึง วนัที 20 เมษายน 2565)

บรษิัทจดทะเบียนอืนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

  - ไมม่ ี- 

กิจการอนื (ทไีม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไมม่ ี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแข่งขนัหรือ

เกียวเนอืงกบัธุรกจิของบรษิัท 

- ไมม่ ี- 



เอกสารแนบ 3 

3 | 6 

 

ข้อมูลของผู้ทไีด้รับการเสนอชือเพอืเลือกตังเป็นกรรมการ 

 

นายนิธิ นาคะเกศ  

อาย ุ 60 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

วันเดือนปีทไีด้รับแต่งตัง

เป็นกรรมการบริษทั 

19 กมุภาพนัธ ์2563 

การถือหุน้ในบริษทั               

(ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2564) 

- หุน้ (คดิเป็น - % ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว

ระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร 

ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ (การจดัการการเงิน) City University, U.S.A. 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) / 

อนื ๆ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท ี172/2020 

ประสบการณท์าํงาน              

(ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2564) 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                 

บมจ. อนิฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส 

 2555 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ / บจ. รมิแพ บีช พรอพเพอรต์ ี

 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ / บจ. รมิแพ โฮลดิงส ์

 2537 - ปัจจบุนั กรรมการ / บจ. สวนเกษตรศิร ิ
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ประวัติการทาํผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีทผี่านมา 

ไม่มี 

คุณสมบัตติ้องห้าม 1. ไมม่ปีระวตักิารกระทาํผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรพัยส์ินซงึไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

2. ไม่มีประวตักิารทาํรายการทอีาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีทีผ่านมา 

 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอืน 

 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2564 
 

ประชุม 
จาํนวนครังทเีขา้ประชุม/ 

จาํนวนครังประชุมทงัหมด 

 

คดิเป็นร้อยละ 

- การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 1/1 100 

  - การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัท ี1/ 2564 1/1 100 

  - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 7/7 100 

  - การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 100 

      

กรรมการไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืนทอีาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษทั 

 

จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท 2 ปี 2 เดือน 1 วนั (วนัที 19 กมุภาพนัธ ์2563 ถึง วนัที 20 เมษายน 
2565)

บรษิัทจดทะเบียนอืนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

  - ไมม่ ี- 

กิจการอืน (ทไีม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน) - ไมม่ ี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแข่งขนัหรือ

เกียวเนืองกบัธุรกจิของบรษิัท 

- ไมม่ ี- 
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ขอ้มูลของผู้ทไีด้รับการเสนอชือเพอืเลือกตังเป็นกรรมการ 

 

นางสาวภัทรน์รินทร ์มลิวัลย ์

อาย ุ 47 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัท กรรมการบรษิัท 

วันเดือนปีทไีด้รับแต่งตัง

เป็นกรรมการบริษัท 

6 พฤศจกิายน 2561 

การถือหุ้นในบริษทั               

(ณ วนัท ี30 ธันวาคม 2564) 

1,020,949 หุน้ (คิดเป็น 0.23% ของหุน้ทมีีสิทธิออกเสียงทงัหมด) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัว

ระหวา่งกรรมการและ

ผู้บรหิาร 

ไม่ม ี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสดุ ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (บรหิารการเงินและบญัชีระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) / 

อนื ๆ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท ี151/2018 

หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ท ี73/2016 

ประสบการณท์าํงาน              

(ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2564) 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท และประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายการเงินและบญัช ี                                

บมจ. อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส 

 2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร และทีปรกึษากติติมศกัดิ                                                                

สมาคมบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

 2561- 2562 กรรมการบรษิัท ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายการเงินและบญัชี และ                                 

เลขานกุารบรษัิท / บมจ. อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส 

 2559 - 2561 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายการเงินและบญัชี และเลขานกุารบรษิัท                                 

บมจ. อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส 
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 2557 - 2559 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายการเงินและบญัชี                                                

บจ.อินฟอรเ์มชนั แอนด ์คอมมวินิเคชนั เน็ทเวิรค์ส 

 2556 - 2557 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่ายปฎิบตัิการ / บจ.ลอวต์นั เอเชีย อนิชวัรนัส ์โบรกเกอร ์

 2555 - 2556 หวัหนา้สาํนกักลยทุธ ์/ บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 

 2551 - 2554 ประธานเจา้หนา้ทีสายบรหิารการเงิน และรองประธานเจา้หนา้ทบีรหิารฝ่าย

การพาณิชย ์/ บจ. ซีเมนส ์ไอที โซลชูนัส ์แอนด ์เซอรวิ์สเซส 

 

ประวัติการทาํผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีทผี่านมา 

ไม่มี 

คุณสมบัตติ้องห้าม 1. ไมม่ปีระวตักิารกระทาํผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรพัยสิ์นซงึไดก้ระทาํโดยทจุรติ 

2. ไม่มีประวตักิารทาํรายการทีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีทผ่ีานมา 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในกิจการอืน 

 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2564 
 

ประชุม 
จาํนวนครังทเีขา้ประชุม/ 

จาํนวนครังประชุมทงัหมด 

 

คดิเป็นร้อยละ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 1/1 100 

  - การประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครงัท ี1/ 2564 1/1 100 

  - การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 6/7 86 

  - การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 10/12 83 

      

กรรมการไม่มีการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืนทอีาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษทั 

 

จาํนวนปีทดีาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท 3 ปี 5 เดือน 14 วัน (วนัที 6 พฤศจิกายน 2561 ถึง วนัที 20 เมษายน 2565) 

บรษัิทจดทะเบียนอืนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

  - ไมม่ ี- 

กิจการอนื (ทไีม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน) - ไมม่ ี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแข่งขนัหรือ

เกียวเนอืงกบัธุรกจิของบรษิัท 

- ไมม่ ี- 


