
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8  

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

1. นางเสาวนีย์  กมลบุตร 
อายุ 66 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 และอนกุรรมการบริหารความเส่ียงด้านการเงิน 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
บริษทั 

14 พฤศจิกายน 2555 (6 ปี) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท    ไม่มี 
วฒุกิารศกึษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑติ (บริหารรัฐกิจ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบณัฑติ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute Of Directors : IOD) 
 

• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 69/2006 

• Role of the Compensation Committee (RCC)8/2009 

• Role of the Chairman Program (RCP) 23/2010 

• Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 

• Advance Audit Committee Program (AACP) 17/2014 
การอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ • ประกาศนียบตัร หลกัสตูร การพฒันานกับริหารศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• หลกัสตูรการพฒันานกับริหาร The Management Development Program(Wharton 
School) Certificate in Public Sector Reform, University of  Victoria, New 
Zealand 

• ปริญญาบตัรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) วทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 
รุ่นท่ี 48  

• ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู, สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 7 

• หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่นท่ี 4 (มส.4), สมาคมวทิยาลยั
ปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

ประสบการณ์ท างาน  
 
 
 
 

2555-2556    ประธานกรรมการบริหาร บจ. ไทยยานยนตร์ (กลุ่มธุรกิจค้าปลีก) 
2552-2556    กรรมการ บมจ. ทางยกระดบัดอนเมือง  
2552-2556    ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2552-2555    รองปลดักระทรวง กระทรวงการคลงั 
2551-2552    กรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2551-2552    ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลงั 
2550-2551    ท่ีปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ระดบั 10) กรมสรรพากร 
2547-2550    รองอธิบดี กรมสรรพากร  
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
-  บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์     

2560-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บมจ. แปซฟิิคไพพ์ 
2559- ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
                        ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. เอฟ เอ็น แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท  
2559-ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลว์ พลงังาน 
2557-ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
                        ประธานอนกุรรมการบริหารความเส่ียง   บมจ. คาราบาว กรุ๊ป 
 

-  กิจการอ่ืน 
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบริษัท) 

2560 – ปัจจบุนั  ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานการเงิน การธนาคาร 
                         ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 

การเข้าประชมุ คณะกรรมการบริษัท 9 ครัง้ เข้าประชมุ 8 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้ เข้าประชมุ 6 ครัง้ 
คณะอนกุรรมการความเส่ียงการเงิน 6 ครัง้ เข้าประชมุ 6 ครัง้ 

คณุสมบตัต้ิองห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
ไม่มีประวตักิารท ารายงานท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

2. นายจุติพันธ์ุ  มงคลสุธี 
อายุ  32 ปี  
สญัชาติ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ 

สายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2559 (2 ปี 6 เดือน) 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท    2,820,185 หุ้น (0.67%) 
วฒุกิารศกึษา ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Purdue University, USA 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑติบริหารธุรกจิศศนิทร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
MBA Exchange Program at University of North Carolina, USA 

การอบรมหลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute Of Directors : IOD) 

• Director Certification Program (DCP) 247/2017 

การอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ • Certificate III Print and Graphics Arts (Lithography Printing) 

• หลกัสตูรนกัอตุสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I) รุ่นท่ี 2  
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

• หลกัสตูร Academy of Business Creativity สถาบนัสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวทิยาลยัศรีปทมุ 
 

ประสบการณ์ท างาน  
 
 

2559-2561     กรรมการผู้จดัการ บจ. พริซึม่ โซลชูัน่  
2555-2559     ผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 
2551-2554     หวัหน้าส่วนพฒันาระบบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
-  บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์     ไม่มี 
-  กิจการอ่ืน 
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบริษัท) 

2561-ปัจจบุนั   กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บริษัท โกไฟว์ จ ากดั 
2559-ปัจจบุนั   กรรมการ บจ. พริซึม่ โซลชูัน่ 
2559-ปัจจบุนั   กรรมการ สถาบนัเทคโนโลยีและการส่ือสารเพ่ืออตุสาหกรรม 

การเข้าประชมุ คณะกรรมการบริษัท  9 ครัง้ เข้าประชมุ 7 ครัง้ 
คณะกรรมการความเส่ียงด้านปฏิบตักิาร 12  ครัง้ เข้าประชมุ 3 ครัง้ 
คณะกรรมการความเส่ียงด้านการเงิน 6 ครัง้ เข้าประชมุ 4 ครัง้ 

คณุสมบตัต้ิองห้าม ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนด 

ออกจากต าแหน่งตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมเลือกตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 

 
3. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 
อายุ 67 ปี 
สญัชาติ ไทย 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท    -ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท- 
วฒุกิารศกึษา • ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สถาบนับณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 
(NDA) 

• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 

• ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 

• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวตักรรมสังคม คณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University, สหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

การอบรมหลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute Of Directors : IOD) 

• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2012  

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 
 

การอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ • หลกัสตูร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตกรรม” รุ่นท่ี 1 
โดย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศ ไทย (BRAIN 1)  

• หลกัสตูร “Cryptoasset Revolution” รุ่นท่ี 1 โดยสมาคมฟินเทคแหง่ประเทศไทย 
ร่วมกบับริษัท ไอโครา จากดั (CAR 1)  

• ประกาศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย  
ส าหรับนกับริหารชัน้สงู (ปปร.) รุ่นท่ี 6 สถาบนั พระปกเกล้า  

• ปริญญาบตัร หลกัสตูรปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 10 วทิยาลยั
ปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.4010)  

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นท่ี 3 (วพน. 3)  
สถาบนัวิทยาการพลงังาน  

• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 3 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
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ประสบการณ์ท างาน  
 
 

• ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท จ ากดั (มหาชน)  

• กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  

• กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั 
(มหาชน)  

• กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

• ประธานกรรมการ/ประธานบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)  

• สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ(พ.ศ.2549-2551)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
-  บริษัทจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรัพย์     

 

• กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและ 
ก าหนดคา่ตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จากดั (มหาชน)  

• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  

• ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซน ไทยเอ เยนต์ซีส์               
จ ากดั (มหาชน)  

• กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท พีทีที โกลบอล          
เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  

• กรรมการอิสระ บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน)  

• ประธานกรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน)   
-  กิจการอ่ืน 
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบ
กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบริษัท) 

 

• สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ 

• ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ ากดั 
(มหาชน)  

• ประธานกรรมการองค์กรธุรกิจเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน (TBCSD)  

• กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิสภามหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ์  

• กรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   
 
 
 
 
 
 
 


