
เอกสารแนบ 3 

 
 

 

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

 

นายพรีะ เลาหสมบูรณ ์
อาย ุ 52 ปี 

 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบรษัิท 
 

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง   
เป็นกรรมการบริษัท 

 

13 กนัยายน 2550  

 

การถอืหุ้นในบริษัท 34,950,000 หุน้ (คดิเป็น 7.77 % ของหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด) 
 

  (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ไมม่ ี

 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปรญิญาโท Telecom Management จาก Asian Institute of Technology 
 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

(IOD)/อื่น ๆ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 131/2016

 

ประสบการณท์ างาน 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท 

(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562)   บมจ. อินฟอรเ์มชั่น แอนด ์คอมมวินิเคชั่น เน็ทเวิรค์ส 

 2550 – 2557        กรรมการผูจ้ดัการ  

   บจ. อินฟอรเ์มชั่น แอนด ์คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิรค์ส 
 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

ไมม่ ี

 

 
คุณสมบัตติ้องห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการทีอ่าจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

 
  การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 

 

ประชุม 
จ านวนคร้ังทีเ่ขา้ประชุม/ 
จ านวนคร้ังประชุมทั้งหมด 

 

คิดเป็นร้อยละ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 100 
   - การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/ 2562 1/1 100 

  - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5/6 83 
  - การประชมุคณะกรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 1/1 100 

      
     กรรมการไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือ 
     มีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท 
 
      จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 12 ปี 7 เดือน 9 วนั (วนัท่ี 13 กนัยายน 2550 ถึง วนัท่ี 22 เมษายน 2563) 
 

 

 

 

 

บรษัิทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

  - ไมม่ี - 

กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน) - ไมม่ี - 
 การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรอื

เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท 
- ไมม่ี - 



เอกสารแนบ 3 

 
 

 
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

 

นายชนะชัย กุลนพฤกษ ์
อาย ุ 56 ปี 

 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง   
เป็นกรรมการบริษัท 

 

26 เมษายน 2559  

 

การถอืหุ้นในบริษัท 300,000 หุน้ (คดิเป็น 0.07 % ของหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด) 
 

  (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ไมม่ ี

 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปรญิญาโท บญัชี/บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

(IOD)/อื่น ๆ 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 133/2017 

 

ประสบการณท์ างาน 2559 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562)   บมจ. อินฟอรเ์มชั่น แอนด ์คอมมวินิเคชั่น เน็ทเวิรค์ส 

 2551 – 2561  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (สายงานกลุม่ธรุกิจ) และเลขานกุารบรษัิท 
  บมจ. กลุธรเคอรบ์ี ้

 2557 – 2560  กรรมการ 
   บจ. กลุธรแมททีเรยีลส ์แอนด ์คอนโทรลส ์

  

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

ไมม่ ี
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คุณสมบัตติ้องห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการทีอ่าจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

 
  การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 

 

ประชุม 
จ านวนคร้ังทีเ่ขา้ประชุม/ 
จ านวนคร้ังประชุมทั้งหมด 

 

คิดเป็นร้อยละ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 100 
   - การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 1/1 100 

  - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5/6 83 

 - การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 75 
 - การประชมุคณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 1/1 100 

 
     กรรมการไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือ 
     มีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท 
 

  จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  3 ปี 11 เดือน 28 วนั (วนัท่ี 26 เมษายน 2559 ถึง วนัท่ี 22 เมษายน 2563)

บรษัิทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

  - ไมม่ี - 

กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน) - ไมม่ี - 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรอื
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท 

- ไมม่ี - 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

 

นางสาวภัทรน์รินทร ์มลิวัลย ์
อาย ุ 45 ปี 

 

ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบรษัิท และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินและบญัชี  
 

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง   
เป็นกรรมการบริษัท 

 

6 พฤศจิกายน 2561  

 

การถอืหุ้นในบริษัท 768,072 หุน้ (คดิเป็น 0.17% ของหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด) 
 

  (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร 

ไมม่ ี

 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (บรหิารการเงินและบญัชีระหวา่งประเทศ) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน  

กรรมการบริษัทไทย 

(IOD)/อื่น ๆ                    

                 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 155/2018 
หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ท่ี 73/2016 

 ประสบการณท์ างาน 2562 – ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินและบญัชี 

(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562)   บมจ.อินฟอรเ์มชั่น แอนด ์คอมมวินิเคชั่น เน็ทเวิรค์ส 

 2561 – 2562 กรรมการบรษัิท ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินและบญัชี และ    

                                                                                เลขานกุารบรษัิท บมจ.อินฟอรเ์มชั่น แอนด ์คอมมวินิเคชั่น เน็ทเวิรค์ส 

                                                    2559 – 2561 ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินและบญัชี และเลขานกุารบรษัิท    

   บมจ.อินฟอรเ์มชั่น แอนด ์คอมมวินิเคชั่น เน็ทเวิรค์ส 

 2557 – 2559 ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินและบญัชี 

            บจ.อินฟอรเ์มชั่น แอนด ์คอมมวินิเคชั่น เน็ทเวิรค์ส 

                                                                        2556 – 2557 ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฎิบตัิการ 

            บจ.ลอวต์นั เอเชีย อินชวัรนัส ์โบรกเกอร ์
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  2555 – 2556 หวัหนา้ส านกักลยทุธ ์

            บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 

 2551 – 2554 ประธานเจา้หนา้ที่สายบรหิารการเงิน / รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

   ฝ่ายการพาณิชย ์

            บจ. ซีเมนส ์ไอที โซลชูั่นส ์แอนด ์เซอรว์ิสเซส 

 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมาย
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 

ไมม่ ี

 
คุณสมบัตติ้องห้าม 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการทีอ่าจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

 
  การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 

 

ประชุม 
จ านวนคร้ังทีเ่ขา้ประชุม/ 
จ านวนคร้ังประชุมทั้งหมด 

 

คิดเป็นร้อยละ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 1/1 100 
- การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 1/1 100 

   - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 6/6 100 
  - การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 11/12 91 

 
     กรรมการไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอืน่ทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือ 
     มีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท 
 

  จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  1 ปี 5 เดือน 16 วนั (วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ถึง วนัท่ี 22 เมษายน 2563)

บรษัิทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

- ไมม่ี - 
 

กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบยีน) - ไมม่ี - 
 การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรอื

เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบรษัิท 
- ไมม่ี - 



             

 
 

 

 



             

 
 



 

 
 

 


