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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ 

ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 

1. นางยุพิน กาญจนวิกัย 

อาย ุ 58 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ 

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 1 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

จำนวนหุ้นทีถ่ือในบริษัท ไม่มี (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

-ไม่มี- 

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิที่เกี่ยวกับทรัพย์ทีไ่ด้กระทำโดยทุจริต 
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่
แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
บริษัทอันที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   1/1 ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 ครั้ง 
คณะกรรมการบริษัท  7/7 ครั้ง 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• หลักสตูร Director Certification Program (DCP 115/2009) 

• หลักสตูร Successful Formulation & Execution Strategy (SFE 5/2009) 
ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทีมบริหาร บริษัท ธนาสริิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสายกลยุทธ์ และการบรหิารความเสี่ยงทางธุรกิจ 
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 ที่ปรึกษาด้านงานวิเคราะห์และวางแผน บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล 
จำกัด (มหาชน) 

ในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

มกราคม 2564 – ปัจจุบัน คณะทำงานพิจารณาจดัทำร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
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ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์และส่งเสรมิการขยาย
ความร่วมมือและการมสี่วนร่วมทกุภาคส่วนในการขับเคลื่อน
กรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ

กันยายน 2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนกรอบคณุวุฒิ
แห่งชาติสู่การปฏิบัต ิ

กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน คณะทำงานขับเคลื่อน Big Data ด้านการศึกษา 

พ.ศ. 2561 - มิถุนายน 2563 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบ
ฐานข้อมูลและตัวช้ีวัด สภาการศึกษา 

คุณสมบัติที่เหมาะสม 
 และความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ 

มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีและการเงิน และการวางแผนกลยุทธ์มามากกว่า 20 ปี 
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2. นายชัยณรงค์ โชไชย 

อาย ุ 66 ปี 
สัญชาติ ไทย 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ 
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 1 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
จำนวนหุ้นทีถ่ือในบริษัท ไม่มี (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

-ไม่มี- 

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิที่เกี่ยวกับทรัพย์ทีไ่ด้กระทำโดยทุจริต 

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่
แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
บริษัทอันที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   1/1 ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 ครั้ง 
คณะกรรมการบริษัท  7/7 ครั้ง 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ (สาขารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
• ปริญญาตรี คณะนติิศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามคำแหง 
• หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 136/2017) 

ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ.  2560 กรรมการ บริษัท บลสิ-เทล จำกดั (มหาชน) 

ในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบญัญัตบิริษัท
มหาชนจำกัด สภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบตัิงาน
สอบบัญชี ด้านกฎหมายที่เกีย่วข้องกับวิชาชีพบัญชี สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ์

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการเครื่องหมายทางการค้า 
กรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการให้บริการภาครฐัแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็คทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

คุณสมบัติที่เหมาะสม 
 และความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ 

มีประสบการณ์ในการกำกับดูแลบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มามากกว่า 20 ปี 
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3. นายโกวิท เนื่องสุข 

อาย ุ 41 ปี 
สัญชาติ ไทย 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง กรรมการบริหาร 
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ กรรมการ กรรมการบริหาร  

และประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบญัชีและการเงิน 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 1 เดือน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
จำนวนหุ้นทีถ่ือในบริษัท ไม่มี (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

-ไม่มี- 

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผดิที่เกี่ยวกับทรัพย์ทีไ่ด้กระทำโดยทุจริต 
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่
แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
บริษัทอันที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   1/1 ครั้ง 
คณะกรรมการบริษัท  7/7 ครั้ง 
คณะกรรมการบรหิาร  21/21 ครั้ง 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP 240/2017) 

• ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
ประสบการณ์การทำงาน และการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 

ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีทูโปร ออดิท จำกัด 

คุณสมบัติที่เหมาะสม 
 และความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ 

มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีและการเงิน มามากกว่า 18 ปี 

 


