
เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเจาหนาที่บริหาร
ชื่อ-สกลุ ตํ าแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวน

(ป) การศึกษา ถือหุน (%) ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายบุญคล ี ปลั่งศิริ ประธานกรรมการผูมีอํ านาจลงนาม 51 ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร - ไมมี - 2536-2541 กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ชิน คอรปอเรชั่น

ประธานกรรมการบริหาร Illinois University (Urbana-Champaign), USA 2541-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร โทรคมนาคม
2543-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ไอทีวี

สถานีโทรทัศน ไอทีวี

นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ กรรมการผูมีอํ านาจลงนาม 53 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - ไมมี - 2541-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ชิน คอรปอเรชั่น
Wichita State University, Wichita, Kansas, USA โทรคมนาคม

กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

กรรมการ บมจ. ชินแซทเทลไลท
ผูใหบริการดาวเทียมไทยคม

2544-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ไอทีวี
สถานีโทรทัศน ไอทีวี

นายทรงศักดิ ์ เปรมสุข กรรมการผูมีอํ านาจลงนาม 44 - ไมมี - 2534-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจ. เอสซ ีแมทซบอกซ 
ตัวแทนขายโฆษณา

2544-ปจจุบัน รองกรรมการผูอํ านวยการ สายการตลาด บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส
ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

2544-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอทีวี
สถานีโทรทัศน ไอทีวี

นายนิวัฒน  บุญทรง กรรมการผูมีอํ านาจลงนาม 53 Course Work ปริญญาโท Computer Sciences - ไมมี - 2538-ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ชิน คอรปอเรชั่น
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย โทรคมนาคม

2543-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. ไอทีวี
สถานีโทรทัศน ไอทีวี

นายวีระวงศ  จิตตมิตรภาพ กรรมการ 43 เนติบัณฑิต - ไมมี - 2536-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจ. ไวท แอนด เคส (ประเทศไทย)
กรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ส ํานกังานกฎหมาย

2544-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอทีวี
สถานีโทรทัศน ไอทีวี

นายอนันต  ลี้ตระกูล กรรมการ 60 ปริญญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี - ไมมี - 2538-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่นส
กรรมการตรวจสอบ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํ าหนายคอมพิวเตอรและโปรแกรม

2543-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. แอดวานซ บิซิเนส เอ็กเซนจ
จํ าหนายคอมพิวเตอร

2544-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอทีวี
สถานีโทรทัศน ไอทีวี

ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ปยอนหลัง
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นางสริตา  บุนนาค กรรมการ 54 ปริญญาโท การเงิน - ไมมี - 2514-ปจจุบัน อาจารยคณะพณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการตรวจสอบ Western New Maxico University U.S.A. ระดับ 9

2542-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. แพรนดา จิวเวลรี่
เครือ่งประดับอัญมณี

2543-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. หองเย็นเอเซียนซีฟูดส
อาหารทะเลแชแข็ง

2544-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอทีวี
สถานีโทรทัศน ไอทีวี

นายสรรคชย  เตียวประเสริฐกุล กรรมการผูมีอํ านาจลงนาม 49 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร 0.000002  2539-2540 กรรมการผูจัดการ บจ. ชินวัตร ไดเร็คทอรี่ส 
กรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย ผูจัดพิมพสมุดโทรศัพทหนาเหลือง
กรรมการผูจัดการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2540-2543 กรรมการผูจัดการ บจ. แอดวานซ ไวรเลส มารเก็ตติ้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตวัแทนจํ าหนายโทรศัพทเคลื่อนที่
2543-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บมจ. ไอทีวี

สถานีโทรทัศน ไอทีวี

นางนิมะ  ราซิดี ผูอํ านวยการฝายรายการ 55 ปริญญาโท พัฒนาสงัคม - ไมมี - 2536-2538 ผูจัดการฝายรายการ บรษิัท ไอบีซ ีกัมพูชา จํ ากัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถานีโทรทัศน ไอบีซ ีประเทศกัมพูชา

2538-ปจจุบัน ผูอํ านวยการฝายรายการ บมจ. ไอทีว ี
สถานีโทรทัศน ไอทีวี

นายบุญชาย  ศิริโภคทรัพย ผูอํ านวยการฝายผลิตรายการ 52 Diploma in Television Production - ไมมี - 2538-ปจจุบัน ผูอํ านวยการฝายผลิตรายการ บมจ. ไอทีวี
Don Matin School of Radio and Television- สถานีโทรทัศน ไอทีวี
Arts and Sciences, Hollywood California,USA

นายศรีธวัฒน  อิธิระวิวงศ ผูอํ านวยการฝายขาย 44 ปริญญาโท การตลาด - ไมมี - 2536-2538 ผูชวยกรรมการบริหาร บมจ. โมเดอรนโฮม ดีเวลลอปเมนท
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย พัฒนอสังหาริมทรัพย

2539-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. 3 องศา
ผลิตสื่อโฆษณา

2544-ปจจุบัน ผูอํ านวยการฝายขาย บมจ. ไอทีวี
สถานีโทรทัศน ไอทีวี

นายอัฌชา  สุวรรณปากแพรก ผูอํ านวยการสถานี 50 ปริญญาตร ีนิเทศศาสตร - ไมมี - 2536-2539 หัวหนาฝายขาวโทรทัศน องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย สถานีโทรทัศนชอง 9 อ.ส.ม.ท.

2539-2543 บรรณาธิการบริหาร บมจ. ไอทีวี
2543-ปจจุบัน ผูอํ านวยการสถานี สถานีโทรทัศน ไอทีวี



เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเจาหนาที่บริหาร
ชื่อ-สกลุ ตํ าแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวน

(ป) การศึกษา ถือหุน (%) ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ประสบการณทํ างานในระยะ 5 ปยอนหลัง

นายไพโรจน  ปนแกว ผูอํ านวยการฝายวิศวกรรม 57 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร - ไมมี - 2535-2538 หัวหนาฝายแผนงานและบริการวิศวกรรม องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2538-2539 ผูอํ านวยการส ํานักวิศวกรรม สถานีโทรทัศนชอง 9 อ.ส.ม.ท.
เจาคุณทหารลาดกระบัง 2539-ปจจุบัน ผูอํ านวยการฝายวิศวกรรม บมจ. ไอทีว ี

สถานีโทรทัศน ไอทีวี

นายวสันต  ภัยหลีกลี้ ผูอํ านวยการฝายขาว 43 ปริญญาโท Area Studies - ไมมี - 2537-2540 บรรณาธิการบริหาร บมจ. แมเนเจอร มีเดีย กรุป
School of Oriental and African Studies โครงการวทิยุผูจัดการ หนังสือพิมพและวิทยุในเครือ "ผูจัดการ"
London University 2540-2544 รองผูจัดการฝายขาว บรษิัท กรงุเทพโทรทัศนและวิทยุ จํ ากัด 

สถานีโทรทัศน ชอง 7 
2544-ปจจุบัน ผูอํ านวยการฝายขาว บมจ. ไอทีวี

สถานีโทรทัศน ไอทีวี

นางสุพร ตันวิรัช ผูอํ านวยการฝายบริหาร 35 ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 0.000002  2534 - 2538 ผูจัดการฝายงบประมาณ บมจ. ชิน คอรปอเรชั่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2539 - 2541 ผูจัดการฝายวางแผนและงบประมาณ โทรคมนาคม

2541 - 2542 ผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน บมจ. ชิน แซทเทลไลท 
โทรคมนาคมสื่อสารดาวเทียม

2542 - 2543 ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ บมจ. ชิน คอรปอเรชั่น
Portfolio Management Department โทรคมนาคม

2543 - ปจจุบัน ผูอํ านวยการฝายบริหาร บมจ. ไอทีวี
สถานีโทรทัศน ไอทีวี

นายสมเกียรต ิ สุขธนกิจ ผูจัดการแผนกการเงิน 35 ปริญญาตร ีการบญัชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) - ไมมี - 2538-2543 สมุหบัญชี บมจ. ไอทีวี
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 2543-ปจจุบัน ผูจัดการแผนกการเงิน สถานีโทรทัศน ไอทีวี

นางงามจิตร  อัศววงศพรหม ผูจัดการแผนกบัญชี 38 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - ไมมี - 2538-2542 ผูจัดการแผนกบัญชี บจ. สินทรัพยนคร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย พัฒนาอสังหารมิทรพัย

2543-2544 ผูจัดการแผนกบัญชี บจ. เทเลอินโฟ มีเดีย
สมุดโทรศพัทหนาเหลือง

2544-ปจจุบัน ผูจัดการแผนกบัญชี บมจ. ไอทีวี
สถานีโทรทัศน ไอทีวี

หมายเหตุ  1. ประวัติการกระทํ าผิดกฎหมายระยะเวลา 10 ป ยอนหลัง
     กอนวันยื่นรายงานเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมของผูบริหาร                    -ไมมี-
 2. สวนไดสวนเสียของผูบริหารในบริษัทฯ (ยกเวนการถือหุนบริษัทฯ)     -ไมมี-
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ขอมูล- ความสัมพันธระหวางกรรมการ ผูบริหาร กับบุคคลที่มีผลประโยชนรวม

รายชื่อ บมจ. บริษัทอื่นที่เกี่ยวของ
ไอทีวี SHIN SCB SCBS CSC SMB AWM MAHI SSA Shinee AIS DPC SNG SIAM

นายบุญคลี  ปลั่งศิริ X, /, // /, // / / / / / / /
นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ /,// /,// / / /,// /
นายทรงศักดิ ์ เปรมสุข /,// /
นายนิวัฒน  บุญทรง /, // // / /
นางนิลยา  มาลากุล ณ อยุธยา / /
นายวีระวงค  จิตตมิตรภาพ /
นายอนันต  ลี้ตระกูล /
นางสริตา  บุนนาค /
นายสรรคชัย  เตยีวประเสริฐกลุ /, //, *

หมายเหตุ :       X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร             * = กรรมการผูจัดการ

SHIN บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํ ากดั (มหาชน) SSA บริษัท ชินวัตร แซทเทลไลท จํ ากดั (มหาชน)
SCB ธนาคาร ไทยพาณชิย จํ ากดั (มหาชน) Shinee บริษัท ชินนี ่ดอทคอม จํ ากดั
SCBS บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณชิย จํ ากดั AIS บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํ ากดั
CSC บริษัท ซี. เอส. คอมมิวนิเคชั่นส จํ ากดั DPC บริษัท ดีจิตอล โฟน จํ ากดั
SMB บริษัท เอสซี แมทชบอกซ จํ ากดั SNG บริษัท เอส เอน็ จี ซินดเิคท จํ ากดั
AWM บริษัท แอดวานซ ไวรเลส มารเก็ตติ้ง จํ ากดั SIAM บริษัท สยาม แอดมินิสเตรทีฟ แมเนจเมนท จํ ากดั
MAHI บริษัท มหิศร จํ ากดั


