เอกสารแนบ 1
รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1.

นายสุพนั ธุ มงคลสุธี
ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร

อายุ
(ป)
47

คุณวุฒิการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท MBA
City University, U.S.A

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)
3.63

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
-

ประสบการณ
ชวงเวลา
2529-ปจจุบัน
2531-ปจจุบัน
2547-ปจจุบัน
2547

2547
2547-ปจจุบัน

ปริญญาตรี – บริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
(วปรอ.รุน 4616)
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย(IOD)
-Director Certification
Program(DCP) ,ป 2547
-Director Accreditation
Program(DAP) , ป 2547

2547-ปจจุบัน

2547-ปจจุบัน
2547-ปจจุบัน
2547-ปจจุบัน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
รัฐมนตรีวา การกระทรวง
อุตสาหกรรม
นักวิชาการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ที.เค.เอส.เทคโนโลยี
บจก.ซินเน็ค (ประเทศไทย)
บจก.สยามเพรส แมเนจเมนท
กระทรวงอุตสาหกรรม

ประจําคณะกรรมาธิการกิจการสภา
ผูแทนราษฎร
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ประธาน
คณะกรรมการประชาสัมพันธ
และสารสนเทศสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
รองประธาน
คณะกรรมการพัฒนาสภาอุต
สาหกรม จังหวักภาคกลาง (15
จังหวัด)
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กรรมการบริหาร
ศาลทรัพยสนิ ทางปญญาและการคาระหวาง
ผูพพิ ากษาสมทบ
ประเทศ
สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอรไทย
อุปนายก

ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
2.

3.

4

นายวีระชัย ศรีขจร
กรรมการ และ กรรมการ
ผูจัดการ

นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจัดการ

นายสมชาย คุรุจิตโกศล
กรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ป)
52

43

47

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Southeastern University, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
สาขาเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-Director Accreditation Program
(DAP) ป 2547

0.06

ปริญญาโท การเงินและการตลาด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรีบริหาร- การโฆษณา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-Director Certification
Program(DCP) ,ป 2547
-Director Accreditation
Program(DAP) , ป 2547

0.12

ปริญญาโท สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD
-Director Accreditation
Program(DAP) , ป 2547

-

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
-

-

-

ประสบการณ
ชวงเวลา
2547-ปจจุบัน
2545-2547

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ที.เค.เอส.เทคโนโลยี
บมจ. ที.เค.เอส.เทคโนโลยี

2544-ปจจุบัน
2544-2547

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
Representative
รองกรรมการผูจัดการและ
รักษาการแทนผูจัดการฝาย
การเงินและบัญชี
กรรมการ
ผูพพิ ากษาสมทบ

2543-ปจจุบัน
2527-2543

กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ

บจก.เอส เค แอคเคานแตนทเซอรวิส
บจก.สํานักงาน เอ.เอ็ม.ซี

2542-ปจจุบัน
2542-ปจจุบัน
2539-2546
2539-2541
2538-ปจจุบัน
2538-ปจจุบัน
2532-2538
2531-2545
2530-ปจจุบัน

บมจ.เชียงใหมธรุ กิจการแพทย
Patkol (Public) Co., Ltd.
บมจ. ที.เค.เอส.เทคโนโลยี
บมจ.เชียงใหมธรุ กิจการแพทย
บมจ. ไทยสตอเรจ แบตเตอรรี่
The Thonburi Hospital (Public) Co., Ltd.
Patkol (Public) Co., Ltd.
Seavi Venture Service Pte., Ltd.
บมจ.ที.เค.เอส.เทคโนโลยี

มูลนิธิคริสเตียนเพือ่ เด็กพิการ
ศาลแรงงานกลาง

ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
5.

นายณรงค จุนเจือศุภฤกษ
กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ป)
50
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ปริญญาโท คณะรัฐประศาสน
ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร (นิดา )
ประกาศนียบัตรชัน้ สูงหลักสูตรการ
บริหารงานภาครัฐและกฏหมาย
มหาชนรุนที่ 1 สถาบันพระปกเกลา
ประกาศนียบัตรชัน้ สูง การเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิบไตย
สําหรับนักบริหารระดับสูงรุน ที่ 8
สถาบันพระปกเกลา(ปปร.8)
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โครงการเสริมสรางผูจัดการยุดใหม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โครงการอบรมหลักสูตร PTHE
รุน 9
สมาคมศิษยเกาศูนยวัฒนธรรมเอเชีย
และทุนฝกอบรมเทคนิคโพนทะเล
ประเทศญี่ปนุ
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD
-Director Certification
Program(DCP) ,ป 2548
-Director Accreditation
Program(DAP) , ป 2548

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)
0.06

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
-

ประสบการณ
ชวงเวลา
2541-ปจจุบัน
2537-ปจจุบัน

ตําแหนง
กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ที.เค.เอส.เทคโนโลยี
บมจ. มติชน

ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
6.

นายวิสสุต เศรษฐบุตร
กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ป)
57
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สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย McGill ประเทศ
แคนาดา
-Director Certification
Program(DCP)รุน 49 ,ป 2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD

-

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร
-

ประสบการณ
ชวงเวลา
2548-ปจจุบัน

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
สํานักงานสรางเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม สสว.

2545-2547

ตําแหนง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา การ
กระทรวงเกษตร
ที่ปรึกษาผูอาํ นวยการ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ผูชวยกรรมการผูจดั การ

2529-2545

ผูชวยกรรมการผูจดั การใหญ

ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด(มหาชน)

ธนาคารอาคารสงเคราะห

7.

พลตํารวจตรีพิทักษ จารุสมบัติ
กรรมการ

56

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
(รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปริญาโท การศักษามหาบัญฑิต
(ดานการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
การบริหารงานตํารวจชั้นสูง รุน ที่ 19
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
(วปรอ.4616)

-

-

2547-ปจจุบัน
2547
2544
2540
2540
2538
2535

รองผูบัญชาการตํารวจภาค5
ผูบังคับการอํานวยการ
ผูบังคับการ
รองผูบังคับการ
ผูกํากับการ 1
ผูกํากับการ 3
รองผูกํากับการ 4

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานตํารวจสันติบาล
ประจําสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ตํารวจทางหลวง
ตํารวจทางหลวง
ตํารวจทางหลวง
ตํารวจทางหลวง

8.

นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล
กรรมการ

45

วิศวกรรมศาสตรบณ
ั ฑิต
Portland State University,Portland,
Oregon,USA,1984

-

-

2544-ปจจุบัน
2544-ปจจุบัน
2544-ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการบริหาร

หอการคาไทย
สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย
บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง่
(1964) จํากัด
INV Internation Supplies Co., Ltd.
Printing, Publishing, Retail and Distribution
SNP Group

ผูจัดการฝายขายและพัฒนา

บมจ. ที.เค.เอส.เทคโนโลยี

9.

นายโย ชี ตอง
กรรมการ

46

Master of Science - Engineering
Master of Business Administration

-

-

2540-ปจจุบัน
2540-ปจจุบัน

10.

นายมานพ กุลประกอบลาภ

38

ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร

-

-

2545-ปจจุบัน

ชื่อ – สกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท
(%)

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณ
ชวงเวลา

ผูจัดการฝายขายและพัฒนา
แบบพิมพพเิ ศษ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2540-2544
2537-2539
2534-2536

11.

นายภาคภูมิ ภูอุดม
ผูจัดการโรงงาน

41

12.

นายชัยยันต บุญเจริญชัย
ผูจัดการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

42

ปริญญาตรี รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปวช., ชางยนต
เทคโนโลยีชา งอุตสาหกรรม
ปริญญาโท วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขา Computer Science
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณ
ั ฑิต
สาขาสถิติศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

0.02

-

2537-ปจจุบัน

0.01

-

2544-ปจจุบัน
2541-2543
2540-2540
2537-2539

ตําแหนง
แบบพิมพพเิ ศษ
ผูจัดการสวนขายและพัฒนา
แบบพิมพพเิ ศษ
ผูจัดการฝายขาย
ผูจัดการฝายขาย
ผูจัดการโรงงาน

ผูจัดการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
IT Manager
IT Manager
EDP Manager

ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ. ที.เค.เอส.เทคโนโลยี
บจก.การด ซิสเต็ม แอนด มารเก็ตติ้ง
บจก. ดีแซด ไทยแลนด
บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

บมจ. ที.เค.เอส.เทคโนโลยี
Uni-President (Thailand) Ltd
EAC Marketing Services (Thailand) Ltd.
Diethelm & Co., Ltd. (Special/Foods
Product Division)

