เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษทั ผู้บริหารและผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัท

1. นายไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานกรรมการ

68 ปี

- ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราช
อาณาจักร
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินยิ มอันดับ
หนึ่ง) จาก Imperial College of Science and
Technology สหราชอาณาจักร
- Director Certification Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

2. นายพิชิต วิวฒ
ั น์รุจิราพงศ์
รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

62 ปี

- ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการ
จัดการทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Director Accreditation Program

75.00

ไม่มี

ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

2549 – ปัจจุบัน
2538 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2547 – 2548
2541 – 2547
2535 – 2541
2552 – 2556
2552 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ปลัดกระทรวง
ผู้อานวยการ
อธิการบดี
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

2548 – ปัจจุบัน
2554 –

กรรมการสภา

2547 –

2542 –
2542 –

–
Impact Initiative
–

บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท คลื่นปัญญา จากัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาและการเกษตร (องค์การ
มหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จากัด
บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ซอฟท์แวร์ลงค์
ิ จากัด
บริษัท พรินท์มาร์ท จากัด
บริษัท ครีเอชั่น กรุ๊ป จากัด

Giga

)
2526 –
)
2556 –
(Investor Club)
(BOI)

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

3. นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง
กรรมการ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

55 ปี

4. นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

Master of Business Administration
(Finance, Policy and Planing) University of
Missouri, USA
Director Certification
Program (DAP54/2006)
(IOD)
- Financial Restructuring & Corporate
Recovery, -Organized by World Bank and the
Office of Corporate Debt Restructuring
Advisory Committee
- Senior Executive Development Program
- Full Scale Internal Auditing and Control
Program
- Future and Derivatives for Investor Program

ไม่มี

- Master of Science (Computer Science),
University of IOWA, USA
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขา
สถิต)ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program รุ่นที่ 34
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee
Program, IOD Class 18/2007

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

2557 – ปัจจุบัน

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)

2551 2550 - 2551
2548 - 2550
2543 - 2548

กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีด่ ้านการเงิน
กรรมการผู้จัดการ

2557 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2545 –
2557 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2544 – ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
อนุกรรมการ

2544 - 2545

รองผู้จัดการใหญ่ กลุม่ เทคโนโลยีและปฏิบัติการ

บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไอที ซิตี จากัด (มหาชน)
บริษัท นวทวีป จากัด
กลุ่มบริษัททุนธนชาต จากัด
บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน)
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จากัด
บริษัท แกรนด์ยบู ี จากัด
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่ม
กระทรวงความมั่นคง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

)
)
)

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ง
5. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย
กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

6. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมการ

อายุ
(ปี)
64 ปี

66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

Louisiana Tech
University, Ruston, Louisiana, USA
- PMD, Program for Management Development,
Harvard Business School, Harvard University
- Director Certification Program (DCP)
14/2002
- Director Diploma Examination
Audit
Committee Program (ACP) 4/2005
- Quality Financial Reporting 2/2006
.
8)

ไม่มี

- พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สถิต)ิ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2514 (บัญชี จุฬาฯ รุ่น 28)
- Master of Science (Computer and
Information Sciences), Syracuse University,
New York, USA 2518/1975
- Advanced Management Program For
Overseas Bankers, The Wharton School,
University of Pennsylvania, USA 2536/1993
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วม
เอกชน (วปรอ 4212) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 2542
- หลักสูตร Director Accreditation Program
Class 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute Of Directors
Association : IOD)

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

2557 – ปัจจุบัน
2553 2545 - 2552
2521 - 2552
2519 - 2521
2517 - 2519

ไม่มี

2556 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2544 – ปัจจุบัน
2547 - 2551

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนฝ่ายต่างประเทศ
Credit Analyst

บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)

กรรมการ
ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารผลิตภัณฑ์
และการตลาด
กรรมการ
กรรมการ
นายกสมาคม

บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ออฟฟิศเมท จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จากัด
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

)
)
)
Bankers Trust Company, New York, USA

บริษัท เทรดสยาม จากัด
บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

7. นายวัลล์ชยั เวชีวะดารงค์
กรรมการ

38 ปี

8. นายอัครเดช โรจน์เมธา
กรรมการ

60 ปี

9. นายพิชยั อัศวนภากาศ
กรรมการ/กรรมการบริหาร

53 ปี

10. นางกอบกาญจนา วีระพงศ์
ประดิษฐ์
กรรมการบริหาร
/กรรมการผู้จดั การ

46 ปี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

0.00

ไม่มี

2550 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2550 - 2551

- ปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาสถิติ
มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

0.00

ไม่มี

- ปริญญาโท Master of Business Administration,
National University, San Diego, USA
- ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DCP Refresher course
- ปริญญาโท Master of Business Administration,
Tarleton State University, Texas, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP27/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

2556 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2554 – 2555
2550 - 2554

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้อานวยการอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการ/ผูอ้ านวยการฝ่ายขายและ
การตลาด
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จากัด

2557 – ปัจจุบัน
2549 – 2557
2545 - 2548
2541 - 2545
2439 - 2541
2532 - 2539
2529 - 2532

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จากัด
บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ดิจิตอล ออนป้า อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด มหาชน

2557 – ปัจจุบัน
2554 – 2557
2551 – 2554
2547 – 2551
2544 – 2547
2543 – 2544
2539 – 2542

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
Client Executive, Communications Sector
Major Account Manager, Communications Sector
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการอาวุโส

บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จากัด
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท โซลาร์ตรอน จากัด (มหาชน)
บริษัท โซลาร์ตรอน จากัด (มหาชน)

บริษัท แปซิฟคิ อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ล๊อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วสิ จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

11. นายวิชิต กิจสวัสดิ์ไพศาล
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

46 ปี

- ปริญญาโทสาขาการบัญชี

ไม่มี

12. นางสาววราภรณ์ วณิชชา
โชคชัย
ผู้อานวยการฝ่ายขายและ
การตลาด

43 ปี

- ปริญญาโท Information Management and
Systems, Monash University, Australia
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ช่วงเวลา
ระหว่าง
ผู้บริหาร
ไม่มี
2557 – ปัจจุบัน
2545 – 2556
2537 – 2545
2534 - 2536
ไม่มี
2557 – ปัจจุบัน
2552 – 2556

2548 – 2551
2546 – 2548
2545 - 2546

13. นายอาทิตย์ ผาสุขยืด
รักษาการผู้อานวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

35 ปี

14. นางสาวพรปรียา นาถะศิลป
เกษม
เลขานุการบริษัท

46 ปี

- ปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาการจัดการองค์กร

ประสบการณ์ทางาน
ตาแหน่ง

ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ที่ปรึกษาอาวุโส
เจ้าหน้าทีบ่ ัญชีอาวุโส
ผู้อานวยการฝ่ายขายและการตลาด
Senior Retail Store Solution Manager (Brand
Manager) – Indo China / Storage &
Technology Group
Enterprise Solution Manager - Finance & Telco
Industries / Software Group
Senior Account Manager-Finance, Security,
Insurance (FSI) / Technology Sales Team
Channel Sales Manager/Alliance Manager and
Marketing Manager
Enterprise Partners Manager/Large Account
Resellers Manager/ Microsoft & HP Alliance
Manager

ไม่มี

ไม่มี

2557 2550 - 2556
2544 - 2549

รักษาการผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา
โปรแกรมเมอร์

ไม่มี

ไม่มี

2556 – ปัจจุบัน
2537 – 2555

ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย
ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย

ชื่อบริษัท

บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ออฟฟิศเมท จากัด(มหาชน)
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส ประเทศไทย
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จากัด

บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จากัด
Veritas Software (Thailand) Limited
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด

(มหาชน)

(มหาชน)
อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จากัด

-

นิติศาสตร์
ธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร กฏหมายธุรกิจ
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ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Board Reporting Program – BRP รุ่น
12/2013
- หลักสูตร Effective Minute Taking – EMT รุ่น
27/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
- หลักสูตร Company Secretary Program – CSP
รุ่น 55/2014
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