
หน้า 24 จาก 40 หน้า 24 จาก 40 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 3 
 

ข้อมูลกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และเสนอแต่งตั้งกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง 
 

ชื่อ – นำมสกุล นางประครอง นามนันทสิทธิ ์

 

อายุ 54 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ 
ต าแหนง่ปัจจุบัน กรรมการ 
วุฒิการศกึษา  บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 
การอบรม  หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide :  

รุ่นที่ 42 (2560) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บรษิัทไทย 

 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 89 (2554) สมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

การสัมมนาปี 2564  Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 12 : 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 

ประสบการณ์การท างาน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บรษิัท เจ.เอส.วี.เทคนคิอล จ ากัด (บริษัทยอ่ย) 
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บรษิัท เมฆา-เอส จ ากัด (บรษิัทย่อย) 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บูนา ออแกนิคคอฟฟี่ (ธุรกิจร้านอาหาร) 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก.เจเอสวี สปริง (ธุรกจิผลิตสปรงิ) 
2536 - 2538 บมจ.โมเดิร์นฟอร์ม ธุรกิจผลิตเฟอร์นเิจอร์) 
2535 - 2536 Decathlon Thailand Co., Ltd. 
2534 - 2535 Kolon International Corporation 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่เป็น
บรษิัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

ต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่
บรษิัทจดทะเบียน 

กรรมการ บรษิัท เจ.เอส.วี.เทคนคิอล จ ากัด (บริษัทยอ่ย) 
กรรมการ บรษิัท เมฆา-เอส จ ากัด (บรษิัทย่อย) 
กรรมการ บรษิัท บูนา ออแกนคิคอฟฟี ่จ ากัด(ธรุกิจร้านอาหาร) 
กรรมการ บรษิัท เจ.เอส.วี.สปรงิ จ ากัด (ธุรกิจผลิตสปรงิ) 

ต าแหนง่ในกิจการทีข่ัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 31 กรกฎาคม 2555 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี 5 เดือน 
การเข้าร่วมประชุม เข้าประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัท 17,980,506 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7 
ประวัติการท าผดิในทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี 

  

หน้า 25 จาก 40 
 

 
ข้อมูลกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และเสนอแต่งตั้งกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง 

 

  

ชื่อ – นามสกุล นายภาณุพงศ์ วิจติรทองเรือง 
อายุ 45 ป ี
ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ 
ต าแหนง่ปัจจุบัน กรรมการ/ ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุน 
วุฒิการศกึษา  บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 
การอบรม  หลักสูตร DAP รุ่นที่ 89 (2554) สมาคมส่งเสรมิ

สถาบันกรรมการบรษิัทไทย 
การสัมมนาปี 2564  พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562 : 

Chosen The Best 
 แนวทางส่งเสรมิการจัดซือ้จัดจ้างสินค้าและ

บรกิารที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม : ตลาด
หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

  ARROW group Sale Training  : Round Two Solutions 
 การต่อตา้นคอร์รัปชัน และการบรหิารความเสี่ยง : บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท (ก.ย.2564) 

ประสบการณ์การท างาน 2555-ปัจจุบัน กรรมการ และผูอ้ านวยการส่วนสนับสนุน  บมจ. แอร์โรว์ซินดิเคท 
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจ.เอส.วี. เทคนคิอล (บรษิัทย่อย) 
2562-ปัจจุบัน กรรมการ บรษิัท เมฆา-เอส จ ากัด (บรษิัทย่อย) 
2549-2554 ผู้จัดการส่วนสนับสนุน  บจก. เจ.เอส.วี. ฮาร์ดแวร์ 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่เป็นบรษิัทจด
ทะเบียน 

ไม่มี 

ต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

กรรมการ บจก. เจ.เอส.วี. เทคนคิอล (บรษิัทย่อย) 
กรรมการ บรษิัท เมฆา-เอส จ ากัด (บรษิัทย่อย) 

ต าแหนง่ในกิจการทีข่ัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 31 กรกฏาคม 2555 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี 5 เดือน 
การเข้าร่วมประชุม เข้าประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัท 7,003,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.73 
ประวัติการท าผดิในทางกฎหมาย 
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี 



หน้า 25 จาก 40หน้า 24 จาก 40 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 3 
 

ข้อมูลกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และเสนอแต่งตั้งกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง 
 

ชื่อ – นำมสกุล นางประครอง นามนันทสิทธิ ์

 

อายุ 54 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ 
ต าแหนง่ปัจจุบัน กรรมการ 
วุฒิการศกึษา  บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 
การอบรม  หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide :  

รุ่นที่ 42 (2560) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บรษิัทไทย 

 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 89 (2554) สมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

การสัมมนาปี 2564  Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 12 : 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 

ประสบการณ์การท างาน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บรษิัท เจ.เอส.วี.เทคนคิอล จ ากัด (บริษัทยอ่ย) 
2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บรษิัท เมฆา-เอส จ ากัด (บรษิัทย่อย) 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บูนา ออแกนิคคอฟฟี่ (ธุรกิจร้านอาหาร) 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก.เจเอสวี สปริง (ธุรกจิผลิตสปรงิ) 
2536 - 2538 บมจ.โมเดิร์นฟอร์ม ธุรกิจผลิตเฟอร์นเิจอร์) 
2535 - 2536 Decathlon Thailand Co., Ltd. 
2534 - 2535 Kolon International Corporation 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่เป็น
บรษิัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

ต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่
บรษิัทจดทะเบียน 

กรรมการ บรษิัท เจ.เอส.วี.เทคนคิอล จ ากัด (บริษัทยอ่ย) 
กรรมการ บรษิัท เมฆา-เอส จ ากัด (บรษิัทย่อย) 
กรรมการ บรษิัท บูนา ออแกนคิคอฟฟี ่จ ากัด(ธรุกิจร้านอาหาร) 
กรรมการ บรษิัท เจ.เอส.วี.สปรงิ จ ากัด (ธุรกิจผลิตสปรงิ) 

ต าแหนง่ในกิจการทีข่ัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 31 กรกฎาคม 2555 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี 5 เดือน 
การเข้าร่วมประชุม เข้าประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัท 17,980,506 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7 
ประวัติการท าผดิในทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี 

  

หน้า 25 จาก 40 
 

 
ข้อมูลกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และเสนอแต่งตั้งกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง 

 

  

ชื่อ – นามสกุล นายภาณุพงศ์ วิจติรทองเรือง 
อายุ 45 ป ี
ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ 
ต าแหนง่ปัจจุบัน กรรมการ/ ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุน 
วุฒิการศกึษา  บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ 
การอบรม  หลักสูตร DAP รุ่นที่ 89 (2554) สมาคมส่งเสรมิ

สถาบันกรรมการบรษิัทไทย 
การสัมมนาปี 2564  พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562 : 

Chosen The Best 
 แนวทางส่งเสรมิการจัดซือ้จัดจ้างสินค้าและ

บรกิารที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม : ตลาด
หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

  ARROW group Sale Training  : Round Two Solutions 
 การต่อตา้นคอร์รัปชัน และการบรหิารความเสี่ยง : บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท (ก.ย.2564) 

ประสบการณ์การท างาน 2555-ปัจจุบัน กรรมการ และผูอ้ านวยการส่วนสนับสนุน  บมจ. แอร์โรว์ซินดิเคท 
2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจ.เอส.วี. เทคนคิอล (บรษิัทย่อย) 
2562-ปัจจุบัน กรรมการ บรษิัท เมฆา-เอส จ ากัด (บรษิัทย่อย) 
2549-2554 ผู้จัดการส่วนสนับสนุน  บจก. เจ.เอส.วี. ฮาร์ดแวร์ 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่เป็นบรษิัทจด
ทะเบียน 

ไม่มี 

ต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

กรรมการ บจก. เจ.เอส.วี. เทคนคิอล (บรษิัทย่อย) 
กรรมการ บรษิัท เมฆา-เอส จ ากัด (บรษิัทย่อย) 

ต าแหนง่ในกิจการทีข่ัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 31 กรกฏาคม 2555 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี 5 เดือน 
การเข้าร่วมประชุม เข้าประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัท 7,003,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.73 
ประวัติการท าผดิในทางกฎหมาย 
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี 



หน้า 26 จาก 40 หน้า 26 จาก 40 
 

ข้อมูลกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และเสนอแต่งตั้งกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง 
 
ชื่อ – นำมสกุล นาย ธาราพงษ์  รุจิวงศ ์

 

อายุ 60 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ 
ต าแหนง่ปัจจุบัน กรรมการ 
วุฒิการศกึษา  บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (international Program)

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวทิยาลัย
รามค าแหง 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยพีระจอม
เกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

การอบรม  หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide :  
รุ่นที่ 42 (2560) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
บรษิัทไทย 

 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 89 (2554) สมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

การสัมมนาปี 2564  อบรม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ.2562 : 
Chosen The Best 

  อบรมแนวทางส่งเสรมิการจัดซือ้จัดจา้งสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (กพ.2564) 

 ผู้บรรยาย การต่อตา้นคอร์รัปชัน และการบรหิารความเสี่ยงองคก์ร บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท (ก.ย.2564) 
ประสบการณ์การท างาน 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ        บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท 

2554 - 2564 กรรมการ และผูอ้ านวยการส่วนปฏิบตัิการ, บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท 
2546 - 2554 Plant Manager,   บรษิัท เจ เอส วี ฮาร์ดแวร์ 
2543 - 2546 Quality Manager, บรษิัท Avery Dennison (Thailand) 
2538 - 2543 Production  Manager,  บริษัท ABB Limited (Capacitor and control business) 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่เป็น
บรษิัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

ต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่
บรษิัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

ต าแหนง่ในกิจการทีข่ัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 25 เมษายน 2559 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี 8 เดือน 
การเข้าร่วมประชุม เข้าประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัท 952,577 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.37 
ประวัติการท าผดิในทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี 

หน้า 27 จาก 40 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย 4 
นิยำม กรรมกำรอิสระ และข้อมูลของกรรมกำรอิสระ 

 
นิยามกรรมการอสิระ 
 
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง) 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของ
บุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็น
การขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร 
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทั้งไม่เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอสิระ หรือผู้บริหาร ของ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บรษิัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริการเกิน
กว่าสองล้านบาทต่อปี จากบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดรั้บแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบรษิัทฯ 

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษิัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบรษิัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดับเดียวกัน 

10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 


