
บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1
หนา 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของบริษัท
ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ช่ือ-สกุล/ตํ าแหนง อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

ชวงเวลา
(พ.ศ.)

ตํ าแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท
/ประเภทธุรกิจ

1. นายวินิจ  เลิศรัตนชัย
/ ประธานคณะกรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร / ผูชวยรอง
ประธานเจาหนาที่บริหารสาย
กิจกรรมสงเสริมการตลาด

40 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา โฆษณา
วทิยาเขตพาณิชยการ
พระนคร

10 2541-2544
2538-2541
2530-2538

กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ

บริษัท ดรีม มีเดยี จํ ากัด
บริษัท ไพเรท เรดิโอ จํ ากัด
บริษัท มีเดียพลัส จํ ากัด

2. นายยรรยง  อัครจินดานนท
/ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ
บริหาร / ประธานเจาหนาที่บริหาร
สายธุรกิจสื่อใหม / รักษาการรอง
ประธานบริหารสายการเงิน

38 ปริญญาโท MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- 2540-2544 ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ สายการ
ตลาด

บริษัท แอดวานซอินโฟร
เซอรวิส จํ ากัด(มหาชน)

3. นายสุรพงษ  เตรียมชาญชัย
/ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รอง
ประธานบริหารสายปฏิบัติการ /
รกัษาการผูชวยรองประธานเจาหนา
ทีบ่ริหารสายธุรกิจโทรทัศน

36 วารสารศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

42.86 ปจจุบัน

2535

2533-2535

2532-2533

2531-2532

Chief Operating
Officer

President

Client Service
Director
Accounting
Director
Account
Executive

บริษัททราฟฟก
คอรนเนอร โฮลดิ้งส จํ ากัด
(มหาชน)
บริษัททราฟฟก
คอรนเนอร เรดิโอ จํ ากัด
บริษัท ทีว ีฟอรัม จํ ากัด
บริษัท ดรีม มีเดยี จํ ากัด
บริษัท เดนทซุ ประเทศไทย
จํ ากัด
บริษัท เดนทซุ ประเทศไทย
จํ ากัด
บริษัท เดนทซุ ประเทศไทย
จํ ากัด

4. นายวรวิทย  ศิริวัฒนวิมล
/ กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ผูชวยรองประธานเจาหนาที่บริหาร
สายธุรกิจวิทยุ

43 ปรญิญาโท สาขาการบริหาร
การเงินและการตลาด

0.06 2540-2545

2534-2539

กรรมการผูจัดการ

ผูจัดการอาวุโส
ฝายการตลาดและ
การขาย

บริษัททราฟฟก
คอรนเนอร เรดิโอ จํ ากัด
/ บริหารสถานีวิทยุ
บมจ. อินเตอรเนช่ันแนล
บรอดคาสติ้ง คอรปอรเรช่ัน
/ Cable TV



บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1
หนา 2

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ช่ือ-สกุล/ตํ าแหนง อายุ

(ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%)

ชวงเวลา
(พ.ศ.)

ตํ าแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท
/ประเภทธุรกิจ

5. นางพรสวรรค  ศิริถาพร
/ กรรมการ / กรรมการบริหาร

57 อักษรศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

0.06 2538-2545

2531-2536

2519-2530

กรรมการบริษัท

Client Service
Director และ
กรรมการบริหาร
Creative Director
และกรรมการ
บริหาร

กลุมบริษัททราฟฟก
คอรนเนอร โฮลดิ้งส จํ ากัด
(มหาชน)
บริษัท เดนทซุ ประเทศไทย
จํ ากัด

บริษัท ลินตาส ประเทศไทย
จํ ากัด

6. นางสาวศรวณีย  ศิริจรรยากุล
/ กรรมการ

36 ปรญิญาตรีวารสารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

10 2540-
ปจจุบัน

ผูจัดการฝายวาง
แผนสื่อโฆษณา

บริษัท ทีว ีฟอรัม จํ ากัด

7. นายสาคร  เตรียมชาญชัย
/ กรรมการ / กรรมการบริหาร

34 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง

5 2544-
ปจจุบัน

2540-2543

กรรมการผูจัดการ

Marketing
Manager

บริษัท บลิส เอ็นเตอรเทน
เมนท จํ ากัด
บริษัท ทีว ีฟอรัม จํ ากัด

8. พล.ท. สุรพันธ  พุมแกว
/ กรรมการอิสระ

54 - ผบ.ปตอ พัน 1 รอ
ผบ.ปตอ 2
ทีป่รึกษาสถาบัน
ปองกันประเทศ
(พล.ต.)
หน.ฝายเสนาธิการ
รองผบ.ทหารสูง
สุด (พล.ท.)
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองทัพบก
โฆษกกระทรวง
กลาโหม

9. นายนิวัต  วงศพรหมปรีดา
/ กรรมการอิสระ

41 M.S in Advertising, Medill
School of Journalism
Northwestern University
ปริญญาตรีวารสารศาสตร
และสื่อสารมวลชน
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- 2535-
ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเสริชเชอร จํ ากัด



บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1
หนา 3

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ป ยอนหลัง
ช่ือ-สกุล/ตํ าแหนง อายุ

(ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุนใน
บริษัท (%)

ชวงเวลา
(พ.ศ.)

ตํ าแหนง ช่ือหนวยงาน/บริษัท
/ประเภทธุรกิจ

10. นายประเวทย  ตันติสัจจธรรม
/ กรรมการบริหาร

36 ปริญญาโท National
University, San Diego,
USA / Major International
Business

- 2544-
ปจจุบัน

2543-2544

2541-2543

2538-2542

กรรมการผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ

MD

Marketing
Director

บริษัท 108 1009 ออดิโอเท็กซ
จํ ากัด
บริษัท ฮอทลกี จํ ากัด
/ รับทํ าระบบ E-commerce
และท ํา website soccer ภาย
ใตชื่อ www.hotleague.com
บริษัท เอ็กเทอรเนต จํ ากัด
/ วางระบบ Network และเปน
System Integrator (SI)
บริษัท เคเอสซี คอมเมอรเชียล
อินเตอรเนต จํ ากัด
/ ผูใหบริการ Internet

11. นายเจษฎาภรณ  ตํ านานจิต
/ ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

29 ปรญิญาโทบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร
ปริญญาตร ีบัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- 2544-2545
2539-2542

อาจารย
นักบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํ ากัด
(มหาชน)



บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส จํ ากัด (มหาชน) เอกสารแนบ 1
หนา 1

เอกสารแนบ 1 ขอ 2
รายละเอยีดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของบริษัท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2545
รายชื่อบริษัท บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของกัน

รายชื่อกรรมการ
บริษัท

ทีวี
ฟอรัม

ทราฟฟก
คอรนเนอร
เรดิโอ

ดรีม
มีเดีย

ไลฟ
โปรเจ็ค

บลิส
เอ็นเตอร
เทนเมนท

108
1900
ออดิโอ
เท็กซ

ทราฟฟก
คอรนเนอร

อินไซท
อินโฟ

นาริ
อินโฟ

ลูกทุง
เอฟ.เอ็ม

มายา
แชนแนล

1. นายวินิจ  เลิศรัตนชัย X,/ /,//
2. นายยรรยง อัครจินดานนท /
3. นายสุรพงษ เตรียมชาญชัย / X,/ /
4  นายวรวิทย  ศิริวัฒนวิมล / //
5. นางพรสวรรค  ศิริถาพร / X X,/
6. นางสาวศรวณีย  ศิริจรรยากุล / ///
7. นายสาคร  เตรียมชาญชัย / / /,//
8. พล.ท.สุรพันธ พุมแกว /
9. นายนิวัต วงศพรหมปรีดา /
10. นายประเวทย ตันติสัจจธรรม // /,//
11. นายเจษฎาภรณ  ตํ านานจิต ///

หมายเหตุ
/ = กรรมการ  X = ประธานกรรมการ  // = กรรมการบริหาร  /// = ผูบริหาร
บริษัทไมมีบริษัทรวม


