
สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนด 

ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

1. พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ ์
 
อาย ุ

 
79 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
บริษัท 

12 พฤษภาคม 2552 (10 ปี 5 เดือน) 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท    ไม่มี 
วฒิุการศกึษา • โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ จปร. รุน่ที่ 9 

• ปริญญาปรชัญาดษุฎบีณัฑิต (กิตติมศกัดิ์)  สาขารฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสตูรที่จดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(Thai Institute Of Directors : IOD) 
 

• Finance for Non - Finance Director (FND) 1/2001 

• Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 

• Director Certification Program (DCP) 61/2005 

• Role of the Chairman (RCP) 17/2017 
การอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ • หลกัสตูรผูบ้งัคบัหมวดทหารราบ 

• หลกัสตูรจู่โจม รุน่ที่ 5 

• หลกัสตูรศิษยก์ารบิน รุน่ที่ 4 

• หลกัสตูรนายทหารราบชัน้นายพนั โรงเรียนทหารราบสหรฐัฯ 

• หลกัสตูรโดดรม่นายทหาร รุน่ที่ 2 

• หลกัสตูรหลกัประจ า ชดุที่ 48  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ที่ 4 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร    

• หลกัสตูรสิทธิของเจา้หนี/้ลกูหนี ้ปัญหาอปุสรรคและกลยทุธใ์นการบริหาร แผนฟ้ืนฟกูิจการ 
       ศาลลม้ละลายกลาง 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ วตท.4 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู ดา้นการคา้และการพาณิชย ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย TEPCOT รุน่
ที่ 2 

ประสบการณท์ างาน  
 
 
 

2549 - 2552   ประธานกรรมการ บมจ. ไออารพ์ีซี 
2546 - 2549   ประธานคณะผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟกูิจการ  บมจ.อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย 
2545 - 2548   ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
2543 - 2545   ประธานกรรมการ  บจก.ท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งใหม่ (บ.ท.ม.)  
2543 - 2545   กรรมการ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ท.อ.ท.) 
2542 - 2544    กรรมการ บมจ.การบินไทย 
2542 - 2544    นายกสภา สถาบนัราชภฏัล าปาง 
2542 - 2543    รองประธานกรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป.ต.ท.) 
2539 - 2543    กรรมการ บมจ.ธนาคารทหารไทย 
2539 - 2542    นายกสมาคม สมาคมศิษยเ์ก่าสวนกหุลาบวทิยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ ์
2538              ประธานกรรมการ  องคก์ารสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) 
2530 - 2539    สมาชิกวฒิุสภา 

 
 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
-  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์    ไม่มี 

-  กิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษัท) 

ไม่มี 

คณุสมบตัติอ้งหา้ม ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัยส์ินซึ่งไดก้ระท าโดยทจุริต 
ไม่มีประวตัิการท ารายงานที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2562 
ประชุม จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม / จ านวนคร้ังประชุมทัง้หมด 

คณะกรรมการบริษัท 7/7 
คณุสมบตัิเพิ่มเติมส าหรบักรรมการอิสระที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษัทใหญ ่/ บริษัทย่อย / บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างธรุกิจทีมี่นยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ ไม่มี 
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

 
2. นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม 
 
อาย ุ

 
62 ปี 

สญัชาต ิ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
วนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 2 มกราคม 2562 (1 ปี) 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท    ไม่มี 
วฒิุการศกึษา • ปริญญาเอก สาขาดา้นการเงิน, University of Mississippi, สหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาโท  สาขาดา้นการเงิน, Marshall University, สหรฐัอเมริกา 

• ปริญญาตรี  สาขาดา้นการจดัการระหว่างประเทศ, Boston University, สหรฐัอเมริกา 
การอบรมหลกัสตูรที่จดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (Thai 
Institute Of Directors : IOD) 
 

• Director Certification Program (DCP) 3/2000 

การอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ • หลกัสตูร “Government Debt Monitoring System”  ธนาคารโลก (World Bank)  

• หลกัสตูร “Global Trend and Public Enterprise Reform”  Harvard University สหรฐัอเมรกิา 

• หลกัสตูร “Awareness, Vision, Imagination, Responsibility, Action (AVIRA)” สถาบนั 
INSEAD ฝรั่งเศส 

• หลกัสตูร “ผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที่ 4”(วตท.) สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

• หลกัสตูร “ผูบ้ริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู รุน่ที่ 14” (บยส.) ส านกังานศาลยตุธิรรม 

• หลกัสตูร “การป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ที่ 46” (วปอ.) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

• หลกัสตูร “ผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน รุน่ที่ 1” (วพน.) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
กระทรวงพลงังาน  

ประสบการณท์ างาน  
 
 
 
 

2559-2560       ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
2558-2560       ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
2557-2558       กรรมการบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2557-2558       ประธานกรรมการธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
2557-2558       รองประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
2557-2557       กรรมการ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
2556-2557       กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

-  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์    2561-ปัจจบุนั    รองประธานกรรมการ บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง  
                         (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

-  กิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั) 

2558-ปัจจบุนั    กรรมการ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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คณุสมบตัติอ้งหา้ม ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัยส์ินซึ่งไดก้ระท าโดยทจุริต 

ไม่มีประวตัิการท ารายงานที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
การเขา้รว่มประชมุ ปี 2562 

ประชุม จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/ จ านวนคร้ังประชุมทั้งหมด 

คณะกรรมการบริษัท 6/7 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 

 
คณุสมบตัิเพิ่มเติมส าหรบักรรมการอิสระที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 
การมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ บริษัทใหญ ่/ บริษัทย่อย / บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชพี (เช่นผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ ไม่มี 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

3. นางสาวสุธิดา  มงคลสุธี 
อาย ุ 38 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท 
วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 2 มกราคม 2563  

[แต่งตัง้แทนนางปรารถนา มงคลกลุ ครบวาระปี 2563] 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท    20,632,037 หุน้ (4.46 %) 
วฒิุการศึกษา • ปรญิญาตร ีบริหารบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) สาขาการเงินและการธนาคาร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ ณ ควีน แมรี่ มหาวิทยาลยัแห่งลอนดอน ประเทศองักฤษ 
การอบรมหลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
Of Directors : IOD) 

• Director Certification Program (DCP) 233/2016 

การอบรมหลกัสตูรอืน่ๆ • หลกัสตูรผูป้ฏิบติังานเลขานกุารบริษัท (FPCS) สมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทย ปี 2552 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัรส าหรบัเลขานกุารบริษัท สถาบนัส่งเสรมิกรรมการบรษิัทจดทะเบียนไทย ปี 2552 

• หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ท่ี 7 ปี 2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูน้ ายคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบนัพระปกเกลา้ 

• หลกัสตูร Academy of Business Creativity สถาบนัพฒันาความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 

• หลกัสตูรนกัอตุสาหกรรมรุน่ใหม่ (Young F.T.I.) รุน่ 1 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประสบการณท์ างาน  
 
 
 
 

2558 - 2562 กรรมการสื่อสารประชาสมัพนัธอ์งคก์รและกิจกรรมเพื่อสงัคม บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

2556 - 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยงดา้นการเงิน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2556 - 2557 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานกุารบริษัท  บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
2555 – 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน และเลขานกุารบรษิทั บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2554 เลขานกุารบรษิัท บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2547 – 2549 Management Trainee / Institutional Dealer / นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ บริษัท หลกัทรพัยย์โูอบี 

เคยเ์ฮียน  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจบุนั 

-  บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์    2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยงดา้นกฎหมาย บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยงดา้นปฏิบติัการ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการธรรมาภิบาล บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีบีเอสพ ีจ ากดั (มหาชน) 

-  กิจการอื่น 
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนและไม่ไดป้ระกอบ
กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบริษัท) 

ไม่ม ี

คณุสมบติัตอ้งหา้ม ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกบัทรพัยส์นิซึ่งไดก้ระท าโดยทจุริต 
ไม่มีประวติัการท ารายงานท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

 

 


