บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1
รำยละเอียดเกีย่ วกับคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร
ผูม้ อี ำนำจควบคุม และเลขำนุ กำรบริษทั

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ ง
1. นำยไพรัช ธัชยพงษ์
ประธำนกรรมกำร

ชื่อ – สุกล
เดิ ม

อายุ
(ปี )
71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญำเอก มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ สหรำช
อำณำจักร
- ปริญญำตรี วิศวกรรมไฟฟ้ำ (เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง) จำก Imperial College of Science and
Technology สหรำชอำณำจักร
- Director Certification Program
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(%)
ไม่ม ี

ความสัม
พันธ์ทาง
ครอบครั
วระหว่าง
ผู้บริ หาร
ไม่ม ี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
ั บนั
2549 – ปจจุ
ั บนั
2538 – ปจจุ
ั บนั
2549 – ปจจุ
2547 – 2548
2541 – 2547
2535 – 2541
2552 – 2556
ั บนั
2552 – ปจจุ
ั บนั
2552 – ปจจุ
ั บนั
2548 – ปจจุ

2. นำยพิชติ วิวฒ
ั น์รุจริ ำพงศ์
รองประธำนกรรมกำร/
ประธำนกรรมกำรบริหำร/
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

65 ปี

- ปริญญำโทรัฐศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำกำร
จัดกำรทำงกำรเมือง คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
- ปริญญำตรีศลิ ปศำสตร์บณ
ั ฑิต คณะรัฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- Director Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

75.00

ไม่ม ี

ั บนั
2557 – ปจจุ
ั บนั
2554 – ปจจุ
ั บนั
2547 – ปจจุ
ั บนั
2542 – ปจจุ
ั บนั
2542 – ปจจุ
ั บนั
2526 – ปจจุ
ั บนั
2556 – ปจจุ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1

ตาแหน่ ง

ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำร และประธำน
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ปลัดกระทรวง
ผูอ้ ำนวยกำร
อธิกำรบดี
ประธำนกรรมกำรบริหำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

ชื่อบริ ษทั

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
ั
บริษทั คลื่นปญญำ
จำกัด
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี แห่งชำติ
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง
สถำบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน)
สถำบันวิจยั ดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ำและกำรเกษตร
(องค์กำรมหำชน)
กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี
รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั เคลำด์ ครีเอชัน่ จำกัด
บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ซอฟท์แวร์ลง้ิ ค์ จำกัด
บริษทั พริน้ ท์มำร์ท จำกัด
บริษทั ครีเอชัน่ กรุ๊ป จำกัด
ทีป่ รึกษา – คณะทีป่ รึกษาธุรกิจ โครงการ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ
Giga Impact Initiative
ทีป่ รึกษา – คณะกรรมการ
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุน
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
และติดตามโครงการผลงานซอฟต์แวร์
(องค์การมหาชน)
ทีป่ รึกษาผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
สมาคมสโมสรนักลงทุน (Investor Club)

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ ง

ชื่อ – สุกล
เดิ ม

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(%)

ความสัม
พันธ์ทาง
ครอบครั
วระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ั วงษ์ถว้ ยทอง
3. นำงปทมำ
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ

56 ปี

4. นำยวิชติ ญำณอมร
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ

69 ปี

- ปริญญาโท Master of Business Administration
(Finance, Policy and Planing) University of
Missouri, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification
Program (DAP54/2006)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (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

ไม่ม ี

- Master of Science (Computer Science),
University of IOWA, USA
- ปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี (สำขำ
สถิต)ิ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- หลักสูตรประกำศนียบัตร Director
Accreditation Program รุ่นที่ 34
- หลักสูตรประกำศนียบัตร Audit Committee
Program, IOD Class 18/2007

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ั บนั
2557 – ปจจุ
ั บนั
2551 - ปจจุ
2550 - 2551
2548 - 2550
2543 - 2548

ไม่ม ี

ั บนั
2557 – ปจจุ
ั บนั
2547 – ปจจุ
ั บนั
2545 – ปจจุ
ั บนั
2557 – ปจจุ
ั บนั
2555 – ปจจุ
ั บนั
2547 – ปจจุ
ั บนั
2553 – ปจจุ
ั บนั
2544 – ปจจุ
2544 - 2545

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2

กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีด่ ้ำนกำรเงิน
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)

กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
ทีป่ รึกษำคณะกรรมกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ทีป่ รึกษำคณะกรรมกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั ไอที ซิต้ี จำกัด (มหำชน)
บริษทั นวทวีป จำกัด
กลุ่มบริษทั ทุนธนชำต จำกัด
บริษทั เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน)
บริษทั อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ไทย จำกัด
บริษทั แกรนด์ยบู ี จำกัด
คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร
กลุ่มกระทรวงควำมมันคง
่
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)

บริษทั โซลาร์ตรอน จากัด (มหาชน)
บริษทั โซลาร์ตรอน จากัด (มหาชน)
บริษทั โซลาร์ตรอน จากัด (มหาชน)
บริษทั บิสซิเนส เมเนจเม้นท์ จากัด

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ ง

ชื่อ – สุกล
เดิ ม

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(%)

ความสัม
พันธ์ทาง
ครอบครั
วระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

อนุกรรมกำร

5. นำยสุวทิ ย์ อรุณำนนท์ชยั
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ

6. นำยสหัส ตรีทพิ ยบุตร
กรรมกำร

66 ปี

68 ปี

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต Louisiana Tech
University, Ruston, Louisiana, USA
- PMD, Program for Management Development,
Harvard Business School, Harvard University
- Director Certification Program (DCP) รุน่
14/2002
- Director Diploma Examination และ Audit
Committee Program (ACP) รุ่น 4/2005
- Quality Financial Reporting 2/2006
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.
8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พำณิชยศำสตรบัณฑิต (สถิต)ิ คณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 2514 (บัญชี จุฬำฯ 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
- หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐ ร่วม
เอกชน (วปรอ 4212) วิทยำลัยป้องกัน
รำชอำณำจักร 2542

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ั บนั
2557 – ปจจุ
ั
2553 - ปจจุบนั
2545 - 2552
2521 - 2552
2519 - 2521
2517 - 2519

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ั บนั
2556 – ปจจุ
ั บนั
2551 – ปจจุ
ั บนั
2551 – ปจจุ
ั บนั
2544 – ปจจุ
2547 - 2551

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3

รองผูจ้ ดั กำรใหญ่ กลุม่ เทคโนโลยีและ
ปฏิบตั กิ ำร
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ, และ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูช้ ่วยหัวหน้ำส่วนฝำ่ ยต่ำงประเทศ
Credit Analyst

กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำนบริหำร
ผลิตภัณฑ์และกำรตลำด
กรรมกำร
กรรมกำร
นำยกสมำคม

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั ราชธานีลสี ซิง่ จากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยโอริกซ์ลสี ซิง่ จากัด
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
Bankers Trust Company, New York, USA

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั ออฟฟิศเมท จำกัด (มหำชน)
บริษทั กรุงไทยธุรกิจบริกำร จำกัด
บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
บริษทั เทรดสยำม จำกัด
บริษทั กรุงไทยแอกซ่ำ ประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
สมำคมผูป้ ระกอบกำรพำณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทย

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ ง

ชื่อ – สุกล
เดิ ม

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(%)

ความสัม
พันธ์ทาง
ครอบครั
วระหว่าง
ผู้บริ หาร

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ั บนั
2556 – ปจจุ
ั บนั
2555 – ปจจุ
2554 – 2555
2550 - 2554

0.00

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

- หลักสูตร Director Accreditation Program
Class 28/2004 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษทั ไทย (Thai Institute Of Directors
Association : IOD)
7. นำยวัลล์ชยั เวชีวะดำรงค์
กรรมกำร

41 ปี

8. นำยอัครเดช โรจน์เมธำ
กรรมกำร

61 ปี

9. นำยพิชยั อัศวนภำกำศ
กรรมกำร/
กรรมกำรบริหำร

55 ปี

- ปริญญำโทวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยแอตแลนต้ำ มลรัฐจอร์เจีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำตรีวทิ ยำศำสตร์บณ
ั ฑิต
สำขำสถิติ จุฬาลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- Director Accreditation Program
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย

0.00

47 ปี

- ปริญญำโท Master of Business Administration,
National University, San Diego, USA

ไม่ม ี

10. นำงกอบกำญจนำ วีระ
พงศ์ประดิษฐ์

นำงสำว
กอบกำญจนำ

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำตร์ และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- DCP Refresher course
- ปริญญำโท Master of Business Administration,
Tarleton State University, Texas, USA
- ปริญญำตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP27/2004) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษทั ไทย

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
บริษทั วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด

ั บนั
2550 – ปจจุ
ั บนั
2547 – ปจจุ
2550 - 2551

กรรมกำร
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโส
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร/ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขำย
และกำรตลำด
กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

ไม่ม ี

ั บนั
2557 – ปจจุ
2549 – 2557
2545 - 2548
2541 - 2545
2439 - 2541
2532 - 2539
2529 - 2532

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสาระสนเทศ
ผูอ้ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสาระสนเทศ
ผูอ้ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสาระสนเทศ
ผูอ้ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสาระสนเทศ
นักวิเคราะห์ระบบ

ไม่ม ี

ั บนั
2557 – ปจจุ
2554 – 2557

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บริษทั เคลำด์ ครีเอชัน่ จำกัด
บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั ดิจติ อล ออนป้ำ อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด
มหำชน
บริษทั เอ็มจีเอ จากัด
บริษทั อัลฟ่า เม็มโมรี่ จากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม แอนด์ โค จากัด
บริษทั การบินไทย จากัด มหาชน
บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน) บริษทั ไอบีเอ็ม
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บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั โซลำร์ตรอน จำกัด (มหำชน)
บริษทั โซลำร์ตรอน จำกัด (มหำชน)

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ ง
กรรมกำรบริหำร
/กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

11. นำงสำวนันท์วรัตถ์
วณิชชำ โชคชัย
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขำยและ
กำรตลำด

ชื่อ – สุกล
เดิ ม

อายุ
(ปี )

พัฒนรัตน์

นำงสำววรำภรณ์
วณิชชำโชคชัย

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(%)

ความสัม
พันธ์ทาง
ครอบครั
วระหว่าง
ผู้บริ หาร

- ปริญญำตรีนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

44 ปี

- ปริญญำโท Information Management and
Systems, Monash University, Australia
- ปริญญำตรีรฐั ศำสตร์บณ
ั ฑิต จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

2551 – 2554
2547 – 2551
2544 – 2547
2543 – 2544
2539 – 2542
ั บนั
2557 – ปจจุ
2552 – 2556

2548 – 2551
2546 – 2548
2545 - 2546

12. นำยอำทิตย์ ผำสุขยืด
รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำร
ฝำ่ ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
13. นำงสำวพรปรียำ นำถะ
ศิลปเกษม
เลขำนุ กำรบริษัท

35 ปี

นำงสำวสุดำ
รัตน์ นำถะ
ศิลปเกษม

48 ปี

- ปริญญำโทวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ปริญญำตรีวทิ ยำกำรคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ปริญญาโท สำขำกำรจัดกำรองค์กร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี นิตศิ ำสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศำสตร์
- ประกำศนียบัตร กฏหมำยธุรกิจ

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ั บนั
2557 - ปจจุ
2550 - 2556
2544 - 2549

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ั บนั
2556 – ปจจุ
2537 – 2555
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ตาแหน่ ง

Client Executive, Communications Sector
Major Account Manager, Communications
Sector
ผูจ้ ดั กำรฝ่ำยกำรตลำด
ผูจ้ ดั กำรอำวุโส
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด
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
รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ผูจ้ ดั กำรแผนกวิจยั และพัฒนำ
โปรแกรมเมอร์
ผูจ้ ดั กำรฝ่ำยกฏหมำย
ผูจ้ ดั กำรฝ่ำยกฏหมำย

ชื่อบริ ษทั

ประเทศไทย จำกัด
บริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั ล๊อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ จำกัด
บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
บริษทั ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

บริษทั ออรำเคิล คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จำกัด
Veritas Software (Thailand) Limited
บริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหำชน)
บริษทั ซอฟท์แวร์ลง้ิ ค์ จากัด
บริษทั ซอฟท์แวร์ลง้ิ ค์ จากัด
บริษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหำชน)
บริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชันแนลแอสชั
่
วรันส์ จำกัด

บริษทั เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ ง

14. นำงสุธำริน วงศ์สอ่ งจ้ำ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและ
กำรเงิน
15. นำงสำวอรฤดำ คำเลิศ
ลักษณ์
ผูจ้ ดั กำรฝ่ำยบัญชีและ
กำรเงิน

ชื่อ – สุกล
เดิ ม

นำงสำวสุธำริน
วงศ์ประเสริฐ

อายุ
(ปี )

40 ปี

27 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- หลักสูตร Board Reporting Program – BRP รุ่น
12/2013
- หลักสูตร Effective Minute Taking – EMT รุ่น
27/2013 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั
- หลักสูตร Company Secretary Program – CSP
รุ่น 55/2014
- ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษทั
(%)

ความสัม
พันธ์ทาง
ครอบครั
วระหว่าง
ผู้บริ หาร

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ั บนั ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
2558 – ปจจุ
2556-2557 ผูจ้ ดั กำรอำวุโส แผนกให้คำปรึกษำทำงภำษี
2539-2554 ผูจ้ ดั กำร แผนกตรวจสอบบัญชี

บริษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหำชน)
บริษทั อีวำย คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จำกัด1
บริษทั สำนักงำนอีวำย จำกัด2

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ั บนั ผูจ้ ดั กำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
2558 – ปจจุ
2554-2558
ผูช้ ่วยผูต้ รวจสอบบัญชี

บริษทั เน็ตเบย์ จากัด (มหำชน)
บริษทั สำนักงำนอีวำย จำกัด2

หมำยเหตุ: 1 เดิมชื่อ บริษทั เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จำกัด
2
เดิมชื่อ บริษทั สำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
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ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

