
เอกสารแนบ 3 

 
 

 

ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

 

นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร 
อาย ุ 74 ปี 

 

ต าแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 และกรรมการอิสระ  

 

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตัง้   
เป็นกรรมการบริษัท 

 

18 เมษายน 2560  

 

การถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ ี
 

  (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ไมม่ ี

 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  
 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

(IOD)/อื่น ๆ 

หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 107/2008 

 

ประสบการณ์ท างาน 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561)   บมจ.อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมวินิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส 

 2559 – ปัจจบุนั กรรมการสภามหาวิทยาลยั  

   มหาวิทยาลยัสวนดสุติ 

 2552 ที่ปรึกษาประธานกรรมการ 

   บมจ. กสท โทรคมนาคม 

 2549 – 2551 กรรมการ 

            บมจ. กสท โทรคมนาคม 

 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

ไมม่ ี

 



เอกสารแนบ 3 

 
 

 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการทีอ่าจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

 
  การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 

 

ประชุม 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม/ 
จ านวนครัง้ประชุมทัง้หมด 

 

คดิเป็นร้อยละ 

- การประชมุคณะกรรมการ 5/5 100 
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 1/1 100 

   - การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 100 

      
     กรรมการไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือ 
     มีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท 
 
      จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี 7 วนั (วนัท่ี 18 เมษายน 2560 ถึง วนัท่ี 24 เมษายน 2562) 
 

 

 

 

 

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

  - ไมม่ี - 

กิจการอื่น - ไมม่ี - 
 การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรือ

เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ไมม่ี - 



เอกสารแนบ 3 

 
 

 
ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

 

นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล 
อาย ุ 68 ปี 

 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  
 

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตัง้   
เป็นกรรมการบริษัท 

 

2 ธนัวาคม 2559  

 

การถอืหุ้นในบริษัท 300,000 หุ้น (คดิเป็น 0.07 % ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด) 
 

  (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ไมม่ ี

 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท Industrial Education, Texas Southern University, USA  
 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

(IOD)/อื่น ๆ 

หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 

 

ประสบการณ์ท างาน 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ 

(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561)   บมจ.อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมวินิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส 

 2557 – 2558  กรรมการ 
  บจ.อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมวินิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส 

 2543 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
  บจ.ไอด้าพาร์เซ็ล โพสต์ 

 2539 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บจ.วงัประดู ่

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

ไมม่ ี

 

 



เอกสารแนบ 3 

 
 

 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการทีอ่าจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

 
  การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 

 

ประชุม 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม/ 
จ านวนครัง้ประชุมทัง้หมด 

 

คดิเป็นร้อยละ 

- การประชมุคณะกรรมการ 5/5 100 
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 1/1 100 

   - การประชมุคณะกรรมการบริหาร 3/3 100 

 - การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 4/5 80 

 
     กรรมการไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือ 
     มีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท 
 

  จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  2 ปี 4 เดือน 24 วนั (วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 ถึง วนัท่ี 24 เมษายน 2562)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

  - ไมม่ี - 

กิจการอื่น 2 แหง่: - บจ. ไอด้าพาร์เซ็ล โพสต์ 
           - บจ. วงัประดู ่

 การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรือ
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ไมม่ี - 



เอกสารแนบ 3 

 
 

 

ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

 

นายอนุวัตร์ิ เหลืองทวีกุล 
อาย ุ 55 ปี 

 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
 

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตัง้   
เป็นกรรมการบริษัท 

 

26 เมษายน 2559  

 

การถอืหุ้นในบริษัท 300,000 หุ้น (คดิเป็น 0.07% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด) 
 

  (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ไมม่ ี

 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสติ  
 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน  

กรรมการบริษัทไทย 

(IOD)/อื่น ๆ                    

                 

หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 24/2002 
หลกัสตูร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่นท่ี 3/2009 

หลกัสตูร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นท่ี 4/2014 

หลกัสตูร Roll of Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 21/2016

 ประสบการณ์ท างาน 2559 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561)   บมจ.อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมวินิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส 

 2555 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

   บมจ. ราชธานี ลสิซิ่ง 

 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ 

   บมจ. ราชธานี ลสิซิ่ง 

 2552 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ 

            บมจ. ธนาคารธนชาต 

 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

ไมม่ ี

 



เอกสารแนบ 3 

 
 

 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการทีอ่าจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

 
  การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 

 

ประชุม 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม/ 
จ านวนครัง้ประชุมทัง้หมด 

 

คดิเป็นร้อยละ 

- การประชมุคณะกรรมการ 3/5 60 
- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 - - 

   - การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 75 

 
     กรรมการไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือ 
     มีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท 
 

  จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  2 ปี 11 เดือน 29 วนั (วนัท่ี 26 เมษายน 2559 ถึง วนัท่ี 24 เมษายน 2562)

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

  2 แหง่: - บมจ. ราชธานี ลสิซิ่ง 
             - บมจ. ธนาคารธนชาต 

กิจการอื่น - ไมม่ี - 
 การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรือ

เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ไมม่ี - 



             

 
 



             

 
 



 

 
 

 


