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 เอกสารแนบ   

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท 

 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคา

ทรัพย์สิน 
 
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ  

ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ 
 
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   
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เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสาย
งานบัญชี และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท 
 
กรรมการบริษัท 
 

1. นายสุพันธุ์ มงคลสธุ ี
อายุ 63 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

/ ประธานกรรมการบรหิาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 14 มีนาคม 2562 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    12,000,448 หุน้ (2.596%) 
วุฒิการศึกษา • วิทยาการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
• MBA, City University of Seattle, USA 
• ปริญญาดษุฎีบณัฑติกิตตมิศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การอบรมหลักสูตรทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) 52/2004 
• Director Accreditation Program (DAP) 12/2004 

การอบรมหลักสูตรอืน่ๆ • หลักสตูรหลักนติธิรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 3/2558 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนญู 
• หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นท่ี 5/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
• หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 1/2555 

มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช 
• หลักสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดับสูง รุ่นท่ี 14/2553 วิทยาลัยการยุติธรรม 

สำนักงานศาลยุติธรรม 
• หลักสตูรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ

องค์กรมหาชน ปี 2552 สถาบันพระปกเกล้า 
• หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3/2549  

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• หลักสตูร Executive Leadership Program ปี 2548 NIDA-Wharton School of the 

University of Pennsylvania  
• หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (ปี 2546) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

ประสบการณ์ทำงาน 
 
 
 

2562-2564 
2557-2562 
2559-2561 
2559-2560 
2557-2560 
2557-2560 

 
2557-2560 
2557-2560 
2557-2560 
2557-2560 
2557-2559 
2557-2559 

ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาต ิ
กรรมการ/ประธานคณะบริหารการลงทุน บจ. กฟผ. อินเตอร์เนช่ันแนล  
ประธานกิตติมศักดิ์  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
กรรมการ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม 
บมจ. ธนาคาร กรุงไทย  
กรรมการ คณะกรรมการกองทุนสง่เสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กรรมการ/สาราณียกร  สมาคมนสิิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ทีป่รึกษา สมาคมการพิมพ์ไทย 
ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กรรมการ สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
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การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ์    

2563-ปัจจุบัน 
2563-ปัจจุบัน 
2531-ปัจจุบัน 

ประธานคณะความเสีย่งปฏิบัติการ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
กรรมการ บมจ. ทีบีเอสพ ี 
ประธานกรรมการ บมจ. ซินเนค็ (ประเทศไทย)  

กิจการอื่น 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
และไม่ได้ประกอบกจิการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท) 

2561-ปัจจุบัน 
2561-ปัจจุบัน 
2562-ปัจจุบัน 
2561-ปัจจุบัน 
2559-ปัจจุบัน 
2558-ปัจจุบัน 
2562-ปัจจุบัน 
2563-ปัจจุบัน 
2557-ปัจจุบัน 
2551-ปัจจุบัน 

ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประธานร่วมภาคเอกชน สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
กรรมการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ประธานกรรมการ สถาบันชุณหะวันเพ่ือการพฒันาธุรกจิเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน 
กรรมการ มหาวิทยาลัยรตันบณัฑติ 
กรรมการบริหารสถาบันคลังสมองของชาติ 
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ  สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการ/กรรมการสภา โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 12,000,448 หุน้ (2.596%) 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ 

ใช่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

เป็นบดิาของนางสาวสธิุดา มงคลสุธแีละนายจุติ
พันธุ์ มงคลสุธ ี

 
2. นางเสาวนีย์  กมลบุตร 
อาย ุ 69 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 14 พฤศจิกายน 2555  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    ไม่ม ี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัทิต สาขาบริหารรัฐกจิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

• Director Certification Program (DCP) 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 
• Board that make a difference (BMD) รุ่น 9  
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 15  

การอบรมหลักสูตรอืน่ๆ • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548) 
• หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7 
• Senior Executive Program (Kellogg-ศศินทร์) 
• The Management Development Program (Wharton School) 
• Advanced Security Management Program Alumni (ASMA.) Class No.4 
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ประสบการณ์ทำงาน 
 
 
 
 

2560-2563 
 

2559-2563 
 

2560-2562 
2557-2562 

 
2557-2561 
2556-2560 
2557-2560 
2555-2556 
2552-2556 
2552-2556 
2552-2555 
2552-2555 
2551-2552 
2547-2551 

 
2548-2551 
2547-2550 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีการเงิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย 
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  
บมจ. โกลว์ พลังงาน 
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แปซิฟิค ไพพ์  
ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง  
สภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในกรรมการสภา สถาบันรัชตภ์าคย ์
กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอรล์ิงค์ คอมมิวนิเคช่ัน 
กรรมการธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธรุกิจค้าปลีก บจ.ไทยยานยนตร ์
ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
กรรมการ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง 
รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหนา้กลุ่มภารกิจด้านรายได้, กรมศลุกากรและกรมสรรพสามติ 
กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ การประปา ภมูิภาค 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บจ.เคทีบี ลิสซิ่ง 
รองอธิบดี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย ์    

2564-ปัจจุบัน 
2563-ปัจจุบัน 
2559-ปัจจุบัน 

 
2557-ปัจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฐิติกร 
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. เอฟ เอ็น แฟคตอรี่ เอา๊ท์เลท  
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
บมจ. คาราบาว กรุ๊ป 

กิจการอืน่ 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
และไม่ได้ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท) 

2564-ปัจจุบัน 
2561-ปัจจุบัน 

 

ประธานกรรมการบริษัท บลจ.ไอรา่ 
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ สภาวิทยาลัยเซาธ์อีสทบ์างกอก 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่ม ี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ 

ใช่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ไม่ม ี

 
3. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ์
อาย ุ 69 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 25 เมษายน 2562 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    ไม่ม ี
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วุฒิการศึกษา • ปริญญาวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตตมิศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธรุกิจ  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University, สหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) 26/2004 
• The role of Chairman Program (RCP) 28/2012 

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ • หลกัสูตร “นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป 7) รุ่นที ่7  
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

• หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม” รุ่นที่ 1  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย (BRAIN 1)  

• หลักสูตร “Crypto asset Revolution” รุ่นที่ 1 
สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ไอโครา จำกัด (CAR 1)  

• ประกาศนียบัตรช้ันสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
สำหรับนักบริหารช้ันสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า  

• ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4010)  

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน. 3)  
สถาบันวิทยาการพลังงาน  

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
ประสบการณ์ทำงาน  
 
 

2558-2564 
2554-2564 

 
2562-2563 
2561-2563 
2561-2563 
2557-2562 
2556-2563 
2556-2560 
2555-2563 
2554-2561 
2554-2558 
2549-2556 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บมจ.  ไทยคม  
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกจิการ  
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส ์
ประธานกรรมการ บจ. หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. สายการบินนกแอร ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
กรรมการอิสระ บมจ. ปตท.  
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิสภา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
ประธานกรรมการ, บมจ พีทีท ีโกลบอล 
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
ประธานกรรมการ/กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไออาร์พีซี 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย ์    

2563-ปัจจุบัน 
2563-ปัจจุบัน 
2563-ปัจจุบัน 
2560-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ, บมจ. เมเจอร์ ซีนเีพล็กซ์กรุ๊ป 
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บมจ. ไอรา่ แคปปิตอล  
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์  
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บมจ. เอสวไีอ 
ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์



 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกดั (มหาชน)                                                       แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 
 

กิจการอื่น 
(ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
และไม่ได้ประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท) 

2562-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 
2554-ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ บมจ. ไอร่า พรอ็พเพอร์ตี้  
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ 
ประธานกรรมการองค์กรธุรกิจเพือ่การพัฒนาอย่างยัง่ยืน (TBCSD)  
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ สภาสถาบนัพระปกเกลา้  
นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่ม ี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ 

ใช่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ไม่ม ี

 
4. นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม 
อาย ุ 64 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง / 

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 2 มกราคม 2562  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    ไม่ม ี
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาด้านการเงิน, University of Mississippi, สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาโท  สาขาดา้นการเงิน, Marshall University, สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี  สาขาด้านการจัดการระหว่างประเทศ, Boston University, สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) 3/2000 

การอบรมหลักสูตรอืน่ๆ • หลักสตูร “Government Debt Monitoring System”  
ธนาคารโลก (World Bank)  

• หลักสตูร “Global Trend and Public Enterprise Reform”  
Harvard University สหรัฐอเมรกิา 

• หลักสตูร “Awareness, Vision, Imagination, Responsibility, Action (AVIRA)” 
สถาบัน INSEAD ฝรั่งเศส 

• หลักสตูร “ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที ่4” (วตท.) สถาบนั
วิทยาการตลาดทุน  

• หลักสตูร “ผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดับสูง รุ่นที ่14” (บยส.)  
สำนักงานศาลยุติธรรม 

• หลักสตูร “การป้องกันราชอาณาจกัร รุ่นที ่46” (วปอ.)  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

• หลักสตูร “ผู้บริหารระดบัสูงด้านวทิยาการพลังงาน รุ่นที ่1” (วพน.)  
สถาบนัวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน  

ประสบการณ์ทำงาน 
 
 
 
 

2559-2560 
2558-2560 
2557-2558 
2557-2558 
2557-2558 
2557-2557 
2556-2557 

ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
กรรมการบริษัท ปตท. จำกดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
รองประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กรรมการ บริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 
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การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อืน่ๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ์    

2562-ปัจจุบัน 
2561-ปัจจุบัน 

รองประธาน บริษัท เครือไทยโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
รองประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  

กจิการอืน่ 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
และไม่ได้ประกอบกจิการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขนักับ
กิจการของบริษัท) 

2558-ปัจจุบัน 
 

กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่ม ี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ 

ใช่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ไม่ม ี

 
5. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ 
อาย ุ 58 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 13 พฤษภาคม 2564  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    ไม่ม ี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา Management Information System (MIS) 

มหาวิทยาลยัเวสท์เวอร์จิเนีย สหรฐัอเมริกา 
ประกาศนียบตัร Berkeley Executive Coaching Leadership 
ประกาศนียบตัร ดา้นการจดัการ (Special Management Program)  
มหาวิทยาลยัมาร์แชล สหรัฐอเมรกิา 
ปริญญาตรี สาขาบรหิารธุรกจิ เอกการบัญช ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) 49/2004 
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 14/2010 
• Director Accreditation Program (DAP) 162/2019 
• Advance Audit Committee Program (AACP) 41/2021 

การอบรมหลักสูตรอืน่ๆ • Executive Development Program, Chairman of Alumni 6 (EDP 6), TLCA 

• Capital Market Academy (CMA14), SET 

• Leadership Successor Program for State Enterprises powered  (LSP1), Ministry of 
Finance 

• Certified Executive Coaching Institute (BECI), Berkeley 

• IMD Leadership Development Program, Thailand Listed Company Assoc. 2015 

• Enhancing the Competitiveness of Thai Companies by IMD Switzerland 
powered, TLCA Thailand Listed Company Association (LDP1) 

• BRAIN1 Business Revolution and Innovation Network, FTI  
ประสบการณ์ทำงาน 
 
 

2562-2564 
2551-2562 
2536–2554 

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. แม็คกรุ๊ป  
กรรมการผู้จดัการ บจ. ดีเอชแอล เอก้ซ์เพรส อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย)  
General Manager, Oracle Cooperation (Thailand) 
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 2547–2551 
2544-2547 

กรรมการผู้จดัการ กลุ่มอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ บจ. โมโตโรล่า (ประเทศไทย)  
กรรมการผู้จดัการ, SAS Inc. 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อืน่ๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ์    

2563-ปัจจุบัน 
 

2558-ปัจจุบัน 
2556-ปัจจุบัน 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 

 กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสี่ยง บมจ. แม็คกรุ๊ป 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา 
และประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  

กจิการอืน่ 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
และไม่ได้ประกอบกจิการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขนักับ
กิจการของบริษัท) 

2564-ปัจจุบัน 
 
 
 

2557-ปัจจุบัน 

กรรมการ และอนุกรรมการของรัฐวิสาหกิจ (บริษัท ไปรษณียไ์ทย จำกัด) 
ประธานอนกุรรมการนวตักรรมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั อนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และกลั่นกรองการลงทนุ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำปี 2566 
กรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเนต็ จำกัด  

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่ม ี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ 

ใช่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ไม่ม ี

 
6. นางสาวสุธิดา  มงคลสุธ ี
อายุ 41 ปี  
สัญชาติ ไทย 
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ  (กรรมการผูม้ีอำนาจลงนาม) 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 2 มกราคม 2563 (1 ปี) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    20,632,037 หุ้น (4.464%) 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารบณัฑติ (เกียรตนิิยมอันดับ 2) สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ณ ควีน แมรี่ มหาวิทยาลยัแห่ง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Company Secretary Program (CSP) 32/2009 
• Director Certification Program (DCP) 233/2016 

การอบรมหลักสูตรอืน่ๆ • หลักสตูรผู้ปฏิบตัิงานเลขานุการบริษัท (FPCS) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2552 
• หลักสตูรประกาศนียบตัรสำหรับเลขานุการบริษัท สถาบันส่งเสรมิกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนไทย ปี 2552 
• หลักสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7 ปี 2554 สมาคม

บริษัทจดทะเบยีนไทย 
• หลักสตูรประกาศนียบตัรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบนัพระปกเกลา้ 
• หลักสตูร Academy of Business Creativity สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
• หลักสตูรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young F.T.I.) รุ่น 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์ทำงาน 
 
 
 

2556-2563 
2556-2558 
2556-2557 
2555-2556 

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทีบีเอสพี  
กรรมการบริหารความเสีย่งด้านการเงิน บมจ. ซินเนค็ (ประเทศไทย) 
ผู้อำนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท  บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
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2552-2554 
2547-2549 

เลขานุการบริษัท บมจ. ซินเนค็ (ประเทศไทย) 
Management Trainee / Institutional Dealer / นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท 
หลักทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ์    

2563-ปัจจุบัน 
2562-ปัจจุบัน 
2558-ปัจจุบัน 

 
2557-ปัจจุบัน 

กรรมการ บมจ. เน็คซ์ แคปปิตอล 
กรรมการ บมจ.ทีบีเอสพ ี
กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และกรรมการบริหาร 
ความเสีย่งด้านกฎหมาย บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) 
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร บมจ. ซนิเน็ค (ประเทศไทย) 

กิจการอื่น 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
และไม่ได้ประกอบกจิการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท) 

 ไม่ม ี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 20,632,037 หุ้น (4.464%) 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ 

ใช่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

เป็นบุตรสาวของนายสุพันธุ์ มงคลสุธ ีและ   
พีส่าวของนายจุติพันธุ ์มงคลสุธ ี

 
7. นายจุติพันธุ์  มงคลสุธ ี
อาย ุ 35 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร/ เลขานกุารบริษัท / (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2559 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    3,388,096 หุ้น (0.733%) 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Purdue University, U.S.A. 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบันบณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
MBA Exchange Program at University of North Carolina, U.S.A. 

การอบรมหลักสูตรทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) 247/2017 

การอบรมหลักสูตรอืน่ๆ • Certificate III Print and Graphics Arts (Lithography Printing) 
• หลักสตูรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม ่(Young F.T.I.) รุ่นท่ี 2 สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 
• หลักสตูร Academy of Business Creativity สถาบันสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 

ประสบการณ์ทำงาน 
 
 
 

2561-2563 
2559-2561 
2559-2561 
2555-2559 

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี บมจ.ที.เค.เอส เทคโนโลย ี
กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม 
กรรมการผู้จดัการ บจ. พริซึ่ม โซลูช่ันส์  
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลย ี
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 2551-2554 หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลย ี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ์    

2563-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ทีบีเอสพ ี 
 

กจิการอืน่ 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
และไม่ได้ประกอบกจิการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขนักับ
กิจการของบริษัท) 

2563-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 
 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บจ. โกไฟว์ 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ 
 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 3,388,096 หุ้น (0.733%) 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ 

ใช่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

เป็นบุตรชายของนายสุพันธุ์ มงคลสุธ ีและ
น้องชายของนางสาวสุธิดา มงคลสุธ ี

 
ผู้บริหาร / CFO / ผู้ทำบัญชี 
 

นางสาวรุจี จรพิภพ 
อายุ 53 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ตำแหน่งในบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด 
สัดส่วนมการถือหุ้นในบริษัท 195,528 หุ้น (0.0423%) 
วุฒิการศึกษา อนุปริญญา  สาขาการตลาด  โรงเรียนพาณิชยการสลีม 
การอบรมหลักสูตรอืน่ๆ หลักสตูร “ เสรมิสร้างผูป้ระกอบการไอทียุคใหม่ (Modern IT CEO Program)” 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
ประสบการณ์ทำงาน 
 

2562-2563     ผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศ 
2555-2561     ผู้จัดการฝ่ายขาย บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์    

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ม ี
กิจการอืน่ 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนและไมไ่ด้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท) 

ไม่ม ี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 195,528 หุ้น (0.0423%) 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ 

ใช่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ไม่ม ี

 
นายวรวุฒิ  โอภาสถิรกุล 
อาย ุ 59 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ตำแหน่งในบริษัท ผู้อำนวยการจดัซื้อและส่งออก 
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สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท 205,838 หุ้น (0.044%) 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ศลิปศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
การอบรมหลักสูตรอืน่ๆ • หลักสตูร Mini MBA ‘Advance IT CEO’  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• หลักสตูร Category Management ดีมาร์ประเทศไทย 
• หลักสตูร Scot work  Negotiating   Skills 
• หลักสตูร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

ประสบการณ์ทำงาน 
 

2551-2564   ผู้อำนวยการจัดซื้อ, บมจ.ที.เค.เอส.เทคโนโลยี  
2549-2550   ผู้จัดการฝา่ยการตลาด บจก.  ลเีรคโก  (ประเทศไทย)   
2547-2548   ผู้จัดการฝา่ยจัดซื้ออาวุโส  บมจ. สยามแมค็โคร 
2539-2546   ผู้จัดการฝา่ยจัดซื้ออาวุโส บจก. แมค็โครออฟฟิศเซ็นเตอร์  
2534-2538   ผู้จัดการฝา่ยผลิตภณัฑ์  บจก. วูลเวิร์ทโอเวอร์ซคีอรป์อเรช่ัน (ประเทศไทย)   

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย ์ ไม่ม ี
กิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนและไมไ่ด้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท) 

ไม่ม ี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 205,838 หุ้น (0.044%) 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ 

ใช่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ไม่ม ี

 
นายจิรพงศ์   วชิราธนาภรณ์ 
อาย ุ 45 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ตำแหน่งในบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายงานระบบ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 174,036 หุ้น (0.037%) 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ • Personal Data Protection Act (PDPA) training CY2021  

• Introduction to Artificial Intelligence (AI) and Real case from Industries by 
TTAIC CY2020 

• LEAN Automation SI Warrior 2019 by TGI CY2019 
• Executive program for Implementing Robotics and Automation System 

(iRobot) by ICTI CY2018 
• Executive program in Digitalization Industry of Thailand (eDIT) by ICTI 

CY2017 
• Six Sigma training at UTAC Thailand CY2014 
• Computer Integrated Manufacturing (CIM) system training at UTAC 

Singapore CY2011 
• Problem Solving and Decision-Making training by Kepner-Trego 

International CY2004 
• IT Hardware & Network training at Continuing Education Center 
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Chulalongkorn CY2000 
ประสบการณ์ทำงาน 
 

2561-2564     ผู้อำนวยการฝ่ายงานระบบ 
2558-2560     ผู้จัดการโรงงาน บมจ.วโรปกรณ์    
2558-2558     Senior Manager Global Sourcing บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตร ี
2546-2558     Automation Manager บจ. ยูแทคไทย  

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ม ี
กิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนและไมไ่ด้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท) 

ไม่ม ี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 174,036 หุ้น (0.037%) 
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ 

ใช่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ไม่ม ี

 
คุณภาคภูมิ กังสนานนท์ (CFO) 
อายุ  36 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ตำแหน่งในบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่ม ี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ปริญญาโท สาขาการวิเคราะห์การเงิน (Master of Financial Analysis) มหาวิทยาลัย 
New South Wales ประเทศออสเตรเลีย 

คุณวุฒิอื่นๆ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10973 
การอบรมหลักสูตรอืน่ๆ e-learning CFO’s Orientation Course (Thai Version) 
ประสบการณ์ทำงาน 2563 – 2564 ผู้อำนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจ. รีเลช่ันชิพ รีพับบลิค  

2562 - 2563  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน บมจ. เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)  
2557 – 2561 Tax Manager, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., 

Ltd. 
2556 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. เอสพีซีจี  
2554 – 2556 Deputy Tax Manager, Price Waterhouse Coopers Legal & Tax 

Consultants Ltd. 
2551 – 2554 Senior Auditor, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. 

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ม ี
 กจิการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนและไมไ่ด้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท) 

ไม่ม ี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่ม ี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ 

ใช่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  ไม่ม ี

https://www.legal500.com/firms/10561-deloitte-touche-tohmatsu-jaiyos-advisory-co-ltd/35348-bangkok-thailand/
https://www.legal500.com/firms/10561-deloitte-touche-tohmatsu-jaiyos-advisory-co-ltd/35348-bangkok-thailand/
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หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
 

นางธารทิพย ์ศรีงามผ่อง  (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) 
อายุ 38 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ตำแหน่งในบริษัท รษก.ผู้จดัการส่วนบัญชีท่ัวไป 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่ม ี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบญัช ี(เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

บพิตรพิมุขจักรวรรด ิ
การอบรมหลักสูตรอืน่ ๆ การควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี จุดที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง - ธรรมนิต ิ

รวมประเด็นปญัหาภาษีอากรที่ต้องแก้ไข ของธุรกิจขายสินค้าและบริการ – ธรรมนิต ิ
คู่มือปฏิบัติงาน(Work Manual) ภาษีอากร – ธรรมนิต ิ
เจาะลึกปัญหาภาษีการจา่ยเงินไปต่างประเทศ - ธรรมนิต ิ

ประสบการณ์ทำงาน 2561 - ปัจจุบัน  บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
2558 - 2561     บริษัท จงสถิตย์ จำกัด 
2556 - 2558     บริษัท ฮูทามากิ จำกัด (ประเทศไทย) 
2552 - 2556     บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 
2548 - 2552     บริษัท ทรูมูฟ จำกัด 

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน 
-  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ ไม่ม ี
-  กจิการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนและไมไ่ด้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท) 

ไม่ม ี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่ม ี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ 

ใช่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ไม่ม ี

 
เลขานุการบริษัท 
 

นายจุติพันธุ์  มงคลสธุ ี
อาย ุ 35 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร / เลขานุการบริษัท 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 25 สิงหาคม 2559 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    3,388,096 หุ้น (0.733%) 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Purdue University, U.S.A. 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบันบณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
MBA Exchange Program at University of North Carolina, U.S.A. 

การอบรมหลักสูตรทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Certification Program (DCP) 247/2017 
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การอบรมหลักสูตรอืน่ๆ • Certificate III Print and Graphics Arts (Lithography Printing) 
• หลักสตูรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม ่(Young F.T.I.) รุ่นท่ี 2 สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 
• หลักสตูร Academy of Business Creativity สถาบันสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
ประสบการณ์ทำงาน 
 
 
 
 

2561-2563 
2559-2561 
2559-2561 
2555-2559 
2551-2554 

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี  
บมจ.ที.เค.เอส เทคโนโลย ี
กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม 
กรรมการผู้จดัการ บจ. พริซึ่ม โซลูช่ันส์  
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลย ี
หัวหน้าส่วนพัฒนาระบบ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลย ี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ์    

2563-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ทีบีเอสพ ี 
 

กจิการอืน่ 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน
และไม่ได้ประกอบกจิการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขนักับ
กิจการของบริษัท) 

2563-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 
 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บจ. โกไฟว์ 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บจ. ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ 
 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 3,388,096 หุ้น (0.733%) 
 

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ 

ใช่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

เป็นบุตรชายของนายสุพันธุ์ มงคลสุธ ีและ
น้องชายของนางสาวสุธิดา มงคลสุธ ี

 
นางสาวเกวลี ไพศาลพยัคฆ ์
อาย ุ 34 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ตำแหน่งในบริษัท เลขานุการบริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    ไม่ม ี
วุฒิการศึกษา Bachelor of Business Administration (B.B.A.) , วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ (กฎหมายและการจัดการ) 
สาขาวิชาเอก กฎหมายกับการบริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรทีจ่ัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 28/2013) 
• Company Reporting Program (CRP 16/2016) 
• Effective Minute Taking (EMT 36/2016) 
• Anti-Corruption: The practical guide (ACPG 37/2017) 

การอบรมหลักสูตรอืน่ๆ • Key to Inspirational Leadership, Wintory Training Center  
• DNA of Leadership & Oxford Leadership 4.0, Wintory Training Center 
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ประสบการณ์ทำงาน 
 
 
 

2564-2564 
2562-2564 
2554-2562 

Corporate Secretary , TBSP PCL. 
Corporate Secretary/Investor Relations, Samart Aviation Solutions PCL 
Company secretary assistant/Corporate Relations Officer,  
Srivichai Vejvivat PCL. 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย ์    

ไม่ม ี

กจิการอืน่ 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนและไมไ่ด้ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการ
แข่งขนักับกิจการของบริษัท) 

ไม่ม ี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่ม ี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ 

ใช่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ไม่ม ี
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เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

                        ชื่อบริษัท 
ชื่อกรรมการ 

TKS บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
SPM GOFIVE SYNNEX TBSP 

1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธ ี X / - X / 
2. นางเสาวนีย์  กมลบตุร // - - - - 
3. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ // - - - - 
4. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม // - - - - 
5. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน ์ /// - - - - 
6. นางสาวสุธิดา มงคลสุธ ี / / / /, CEO / 
7. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธ ี /, CEO / /, CEO - / 

      
หมายเหตุ: X=ประธานกรรมการบริษัท /=กรรมการ //=กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

   ///=กรรมการอสิระ  CEO=ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
   TKS  = บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
   SPM  = บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกดั  
   GOFIVE  = บริษัท โกไฟว์ จำกัด 
   SYNNEX = บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
   TBSP  = บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)  
 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
                                                                    ชื่อบริษัท 
ชื่อกรรมการ 

บริษัทย่อย 
SPM GOFIVE 

1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธ ี / - 
2. นางสาวสุธิดา มงคลสุธ ี / / 
3. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธ ี / /, CEO 
4. นายภาคภูมิ ภูอดุม /, MD - 
5. นายอาคเนย เกตุกลิ่นแกว - / 

หมายเหตุ: /=กรรมการ CEO=ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร MD= กรรมการผู้จัดการ 
SPM  = บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกดั  

   GOFIVE  = บริษัท โกไฟว์ จำกัด 
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เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
 

นายเชิดสกลุ อ้นมงคล 
อายุ 43 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ตำแหน่งในบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่ม ี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บช.ม. (บัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปริญญาตร ี บธ.บ. การบัญชี-การสอบบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิค
กรุงเทพฯ 

คุณวุฒิอื่น ๆ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7195 
ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบให้เป็นผูส้อบบัญชีในตลาดทุน 
ผู้บังคับหลักประกัน ใบอนุญาตเลขที่ 22 

การอบรมหลักสูตรอืน่ ๆ 2564 หลกัสตูร CFO’s Orientation for New IPOs รุ่นที่ 5 
2563 โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบญัชีนิติวิทยา 

ประสบการณ์ทำงาน 2564 รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ที.เค.เอส.เทคโนโลย ี
2563 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ที.เค.เอส.เทคโนโลย ี
2563 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการการเงินและภาษี สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 
2558 – 2563 หุ้นส่วนสอบบญัช ีบจก. ซี ดับเบิล้ยู ดับเบิ้ลยู พี 
2555 – 2558 ผู้จัดการอาวุโสสอบบัญช ีบจก. เอส.เค. แอคเคานแ์ต้นท์ เซอร์วสิเซส 
2548 – 2555 ผู้จัดการตรวจสอบภายในและผู้ชำนาญการ บจก. ปรมา คอนซลัแตน้ท์ 

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ม ี
กจิการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนและไมไ่ด้
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท) 

2563 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนสอบบญัช ี(บางเวลา) บจก. สำนักงาน เอ เอ็ม ซ ี
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการสถาบันวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่ม ี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ 

ใช่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ไม่ม ี

 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

• จัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปีโดยพิจารณาจากฐานความเสี่ยง (Risk-based Methodology) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ และแจ้งกรรมการผู้จัดการเพื่อทราบ 

• ดำเนินการตรวจสอบให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ รวมทั้งโครงการพิเศษที่ร้องขอซึ่งสั่งการโดยฝ่ายบริหารของบริษัทและ/หรือ
คณะกรรมการบริษัท 

• รายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าของการปฏิบัติงานเทียบกับแผนงานท่ีวางไว้ กรณีมีประเด็นสำคัญให้รายงานผลต่อฝ่าย
บริหารได้ทันท ี
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• สนับสนุนการปฏิบัติงานและให้ข้อมูลที่จำเปน็ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารของบริษัทท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับงานตรวจสอบ 

• พัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญและความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ท้ังด้านวิชาชีพและธุรกิจอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้มี Professional Certification ที่เกี่ยวข้อง 

• ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางปฏิบัติ อำนาจ
ดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล 

• ติดตามประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบให้ได้รับการแก้ไขตามแนวทางการแก้ไขของผู้รับการตรวจและรายงานผลการตรวจ
ติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารของบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
• ทบทวนกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
การสัมมนา/อบรม ในปี 2564  (ระบุช่ือหลักสูตรและสถาบันผูจ้ัดอบรม) 

• ธ.ค. 2564 ตรวจสอบความพร้อมใหม้ั่นใจก่อน PDPA มีผลบังคับใช้ 
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
• ธ.ค. 2564 นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ: ร่วมส่งเสริมนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

เป้าหมาย Carbon Neutrality ของไทย 
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
• พ.ย. 2564 TCFD in Finance 
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• ต.ค. 2564 Understanding Climate Change as Business Drivers 
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• ต.ค. 2564 TCFD & SDGs Workshop: ESG Risk Analysis and GHG Accounting 
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• ต.ค. 2564 การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
• ต.ค. 2564 การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
• ก.ย. 2564 แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญทีต่้องพิจารณา และกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ 
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• ก.ย. 2564 สิทธิประโยชน์บีโอไอ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง 
 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
• มิ.ย. 2564 TCFD & SDGs Workshop: Advanced 
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• พ.ค. 2564 TCFD & SDGs Workshop for Beginners 
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• มี.ค. 2564 หลักสตูร CFO’s Orientation for New IPOs รุ่นที่ 5 
 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 4: ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5: นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มท่ีบริษัทได้จัดทำ 
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ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2564  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยให้มีผลใช้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 
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เอกสารแนบ 6: รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน มีนาง
เสาวนีย์ กมลบุตร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยทั้ง 3 คน
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตรวจสอบ จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
สามารถปฏิบัติหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และติดตามให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ในปี 
2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้
รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยประชุมร่วมกับผู้สอบ

บัญชีและผู้บริหารของสายงานบัญชีและการเงินเพื่อพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของการ
เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้ รวมถึงการกำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter: 
KAM) ในรายงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชียืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน
และแนวทางที่กำหนดอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีอุปสรรคหรือข้อจำกัด และสามารถแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินประจำปี 
2564 ของบริษัทฯ 

2.  การประเมินและการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนงานท่ีได้รบัอนุมตัิ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการประเมินของผู้สอบบัญชีที่ได้รายงานไว้ว่าไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของฝ่ายจัดการตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  
สำหรับรอบปี 2564 โดยเปิดเผยผลการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1 One Report) 

จากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 

3. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนสอบทานให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเง่ือนไข
การค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ 

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระโดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามที่กำหนดในกฎบัตร และพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของ
องค์กร และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 

 
 
 



 บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกดั (มหาชน)                                                       แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 
 

5. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจ ผลการสอบทานระบบควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่  และงบ
การเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา  ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชี  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี  
2565 ต่อไป ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายช่ือผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย 

6. การกำกับดูแลด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามหลักการและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึง่รวมถึงการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ ซึ่งเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป 

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที ่ตามขอบเขตหน้าที ่ที ่ได้ร ับมอบหมายและกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ความสามารถด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา
เพื ่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสม 
ครอบคลุมข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 
2564 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
 

- นางเสาวนีย์ กมลบุตร - 
 (นางเสาวนีย์ กมลบุตร) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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