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สิ่งที่สง่มาด้วย 3 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชือ่เพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการของบรษิัท 

 

ข้อมูลกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และเสนอแต่งตัง้กลับเข้าด ารงต าแหนง่ 

ชื่อ – นามสกุล นายภาณุพงศ์ วิจติรทองเรือง 

 

อายุ 42 ปี 

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ 

ต าแหนง่ปัจจุบัน กรรมการ/ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุน 

วุฒิการศกึษา  บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ 

การอบรม  หลักสูตร DAP รุ่นที่ 89 (2554) สมาคม

ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

การสัมมนาวิชาการในปี 2561  จัดซือ้อย่างมีประสิทธภิาพ : วันสเตป็  

เทรนนิ่ง เซ็นเตอร ์ 

 การจัดการพลังงานส าหรับผูบ้รหิารโรงงาน

และอาคารควบคุม : มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 National Director Conference 2018 : IOD 

 โครงการแนวร่วมปฎบิัติของภาคเอกชนในการ

ต่อตา้นการทุจรติ : CAC & ARROW 

ประสบการณ์การท างาน 2555-ปัจจุบัน กรรมการ และผูอ้ านวยการส่วน Supply Chain บมจ. แอร์โรว์ซินดิเคท 

2560-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คูดอส สมาร์ทอนิโนเวชั่น (บริษัทยอ่ย) 

2555-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจ.เอส.วี. เทคนคิอล (บรษิัทย่อย) 

2549-2554 ผู้จัดการส่วนสนับสนุน  บจก. เจ.เอส.วี. ฮาร์ดแวร์ 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่เป็นบรษิัท

จดทะเบียน 

ไม่มี 

ต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน 

กรรมการ บจก. เจ.เอส.วี. เทคนคิอล (บรษิัทย่อย) 

กรรมการ บจก. คูดอส สมาร์ทอนิโนเวชั่น (บรษิัทย่อย) 

ต าแหนง่ในกิจการทีข่ัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 31 กรกฏาคม 2555 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 5 เดือน 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ เข้าประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 

การถือหุ้นในบริษัท 7,003,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.76 

ประวัติการท าผดิในทางกฎหมาย

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี 
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ข้อมูลกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และเสนอแต่งตัง้กลับเข้าด ารงต าแหนง่ 

ชื่อ – นามสกุล นางประครอง นามนันทสิทธิ ์

 

อายุ 51 ป ี

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ 

ต าแหนง่ปัจจุบัน กรรมการ 

วุฒิการศกึษา  บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 

การอบรม  หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical 
Guide : สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการ
บรษิัทไทย (IOD) (2560) 

 หลักสูตร DAP รุ่นที่ 89 /IOD(2554) 

การสัมมนาวิชาการในปี 2561  กลยุทธ์การบรหิารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
"ยุค RE Thailand 3.5" รุ่นที่ 59 : RE-CU 

 โครงการแนวร่วมปฎบิัติของภาคเอกชนใน
การต่อตา้นการทุจรติ : CAC & ARROW 

 
ประสบการณ์การท างาน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท 

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บรษิัท เจ.เอส.วี.เทคนคิอล จ ากัด (บริษัทยอ่ย) 

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 บูนา ออแกนคิคอฟฟี ่จ ากัด(ธรุกิจร้านอาหาร) 

กรรมการ บรษิัท เจ.เอส.วี.สปรงิ จ ากัด (ธุรกิจผลิตสปรงิ) 

ต าแหนง่ในกิจการทีข่ัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 31 กรกฎาคม 2555 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 5 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม เข้าประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 

การถือหุ้นในบริษัท 17,980,506 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.09 

ประวัติการท าผดิในทาง

กฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี 
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ข้อมูลกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และเสนอแต่งตัง้กลับเข้าด ารงต าแหนง่ 

ชื่อ – นามสกุล นาย ธาราพงษ์  รุจิวงศ ์

 

อายุ 55 ป ี

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ 

ต าแหนง่ปัจจุบัน กรรมการ และผูอ้ านวยการส่วนปฏิบตัิการ 

วุฒิการศกึษา  บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (international 

Program)สถาบันการศึกษานานาชาต ิ

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

การอบรม  หลักสูตร DAP รุ่นที่ 89 (2554) สมาคม

ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 

การสัมมนาวิชาการในปี 2561  Train the Trainers: Happy Money, Happy 

Retirement / Stock Exchange of Thailand 

(SET) 

  การจัดการพลังงานส าหรับผูบ้รหิารโรงงานและอาคารควบคุม / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 Inaugural Corporate Governance Conference 2018 สรา้งความเชื่อมั่นไปกับโลกที่

แปรเปลี่ยน : SEC & SET 

 โครงการแนวร่วมปฎบิัติของภาคเอกชนในการต่อตา้นการทุจรติ : CAC & ARROW 

ประสบการณ์การท างาน 2554 -ปัจจุบัน กรรมการ และผูอ้ านวยการส่วนโรงงาน, บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท 

2546 - 2554 Plant Manager, บรษิัท เจ เอส วี ฮาร์ดแวร์ 

2543 - 2546 Quality Manager, บรษิัท Avery Dennison (Thailand) 

2538 - 2543 Production  Manager,  บรษิัท ABB Limited (Capacitor and control     

business) 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่เป็นบรษิัท

จดทะเบียน 

ไม่มี 

ต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน 

ไม่มี 

ต าแหนง่ในกิจการทีข่ัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 25 เมษายน 2559 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 8 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม เข้าประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 

การถือหุ้นในบริษัท 787,577 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.31 

ประวัติการท าผดิในทางกฎหมาย

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี 

 


