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ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพือ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

 

ข้อมูลกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 

ชื่อ ผศ.ดร.วชิัย โถสุวรรณจินดา 

 

อาย ุ 68 ปี 

ประเภท

กรรมการที่เสนอ 
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

ต าแหน่งงาน

วชิาการ 

อาจารยป์ระจ า โครงการปริญญาเอกสาขานโยบายสาธารณะและการ

จัดการ 

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  10250 

โทรศัพท์ 02-320-2777 ต่อ 1129 โทรสาร 02-722-7600 

ต าแหน่งงาน

บริหาร 
ประธานกรรมการ บรษิัทแอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากดั(มหาชน)(บรษิัท

ในตลาดหลักทรัพย์ MAI) 

3088 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง  30 ถนนสุขมุวิท 107   

ต าบลส าโรงเหนือ อ.เมือง  สมุทรปราการ 10270 

โทรศัพท์ 02-749-8135 โทรสาร 02-749-8140 

การศึกษา:  

ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขาสหวทิยาการเพื่อการพัฒนา ปี 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (จบปริญญาเอกเป็นคนแรกของ

มหาวิทยาลัย) 

 หัวข้อดุษฎนีิพนธ์ : แรงงานสัมพันธ์เชงิสมานฉันท์ในสถานประกอบการในประเทศไทย 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (English Program) ปี 2518 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 หัวข้อวิทยานิพนธ ์: The Impacts of Minimum Wages and Trade Unions in Textile Industry. 

(ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ตลอดการศึกษา) 

ปริญญาตร ี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม ดี)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2516 

ได้รับรางวัลภูมิพล ในฐานะผูส้อบเข้าเป็นที่หนึง่ของคณะเศรษฐศาสตร์ 

 นิติศาสตรบ์ัณฑิต         มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปี 2521 

 นิเทศศาสตร์บัณฑิต      มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2541 

มัธยมศึกษา โรงเรียนอ านวยศลิป์พระนคร (ปีการศึกษา 2510-2511) รุ่นข้อสอบร่ัว 

ได้รับรางวัลเรียนดีจากอ านวยศิลป์มลูนิธิทั้งสองปีที่เข้าศกึษา 

ส าเร็จการศึกษา ม.ศ.5 ในฐานะผู้สอบได้เป็นที่หนึง่ของโรงเรียน และ ที่ 68 ของประเทศในแผนกศิลปะ 

การฝึกอบรม Diploma for Co-operative and Labour Studies, The Afro-Asian Institute, Israel. 2521. 

ดูงาน Diploma, The Role of Unions in Community Service, School of Industrial and Labour Studies, Cornell University, New 

York, USA.,2523. 

 Certificate and Diploma, Training Methodology for Trade Union Instructors , International Centre for Advanced 

Technical and Vocational Training, International Labour Organization, Turin, Italy, 2525. 

 Certificate, International Internship Course on Active Labour Policy Development, International Institute for Labour 

Studies ,International Labour Organization, Geneva, Switzerland.2527 

 Certificate, Seminar on Labour-Management Cooperation, Asian Productivity Centre, Tokyo, Japan. 2532 



 วุฒิบัตร Mini MBA. รุ่น 1 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด รว่มกับคณะพาณชิยศ์าสตร์และการบัญช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2531 

 วุฒิบัตร หลักสตูร นักบรหิารกระทรวงการคลงั รุ่นที่ 12 (2532) และพฒันานักบรหิารกระทรวงการคลัง รุ่น 3 (2536) 

 วุฒิบัตร The Boss รุ่น 24 (2538) และ The High Flyer รุ่น 6 สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (2539) 

 วุฒิบัตร Modern Marketing Management (MMM) รุ่น 2 ส านักพิมพ์มติชน ร่วมกับคณะพาณชิยศ์าสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

 วุฒิบัตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)รุ่นที่ 2 กระทรวงยุติธรรม 2541 

 ประกาศนียบัตร ชั้นสูง หลักสูตร การเมืองการปกครองส าหรับผูบ้รหิารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า 

2543. 

 ประกาศนียบัตร หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นที่ 2 ปี 2554 และหลักสูตร ศษิยเ์ก่า นโยบายรุ่นที่ 4 

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 2555 

 วุฒิบัตร หลักสตูร การพัฒนาการเมอืงและการเลือกตั้งระดบัสูง (พตส.) รุ่น ที่ 5 ปี 2557ส านักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง 

 ประกาศนียบัตร หลักสูตร ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส าหรับนกับริหารระดบัสงู” (ปธส. ) รุ่นที่2  ปี 2558  กรมส่งเสรมิคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

 ประกาศนียบัตร หลักสูตร การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสงัคม (บรอ.) รุ่นที่ 2 ปี 2558 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

 หลกัสูตร DAP รุ่น 130/2016  สถาบันกรรมการบริษัทไทย  วนัที่ 19 ก.ย.2559 

 ประกาศนียบัตร วชิาชพีทนายความ  และใบอนุญาตว่าความ   สภาทนายความแห่งประเทศไทย 2562 

การสัมมนา

วชิาการในป ี

2562 

Current Issue Talk 1/2019 : Can Boardroom save Bangkok 

National Director Conference 2019 : Board of the Future 

Chairman Forum 1/2019 

CAC National Conference 2019 

ประสบการณ์การท างาน: 

2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ บรษิัทแอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด(มหาชน) 

2545- ปัจจุบัน -ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

-ผู้บริหารโครงการปรญิญาเอก สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

2549-2550 บรษิัท SIG Combibloc Ltd. HR Director 

2543-2545 บรษิัทอุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน่ (มหาชน) 

ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรมนุษย์และธุรการ 

2518-2543 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด  

ผู้จัดการฝ่ายประจ าส านักผู้จัดการใหญ่ 

ต าแหน่งงานอื่น -ผู้พพิากษาสบทบ ศาลแรงงานกลาง รุ่น แรก 2 วาระ  2523-2526 

-สมาชิกสภานิติบญัญัตแิหง่ชาติ 2534-2535 

-สมาชิกวฒุิสภา 2535-2539 และ 2539-2543 

- รองประธานคณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา 2539-2543 

- กรรมาธิการสตร ีเยาวชนและผูส้งูอายุ  วุฒิสภา 2535-2539 

-ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศกึษาปัญหาสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา 2542-2543 

-  ที่ปรกึษาสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงแหง่ประเทศไทย 

- รองประธานคณะกรรมการสง่เสรมิกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

ประสบการณ์

งานสอน 
-เป็นผู้บรรยายในวชิา การบรหิารแรงงานสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 



-เป็นผู้บรรยายในวชิา องค์การและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และวิชา การบรหิารเชิงกลยุทธ์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

-เป็นผู้บรรยายในวชิาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารธุรกิจขนาดย่อม นวัตกรรมและความเป็นผู้น า  และการ

เจรจาต่อรอง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่มหานคร 

-ผู้บรรยายวิชา เศรษฐศาสตร์แรงงาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

-ผู้บรรยายวิชา จริยธรรมของนักนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า 

- ผู้บรรยาย การบรหิารการเงินผู้สูงอายุ ให้กับการไฟฟา้นครหลวง 

ประสบการณ์งานวิจัยและทุนที่ไดรั้บ 

2549 งานวิจัย สภาพปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานตามมาตรฐานแรงงานไทย (หัวหน้านักวิจัย) ระยะเวลาวิจัย 1 ปี โดย

ได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

2549 งานวิจัย บทบาทและการด าเนินการของสหภาพแรงงานในประเทศไทย 

 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลยัเกษมบัณฑติ  

2550 งานวิจัย  รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย,   (หัวหน้านักวิจัย) ระยะเวลาวิจัย 1 ปี โดย

ได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

2550 งานวิจัย  แนวทางการด าเนินงานกองทุนเงินสะสมและเงินสมทบใน 

กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง,   (นักวิจัย) ระยะเวลาวิจัย 1 ปี โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 

2550 โครงการส ารวจความคิดเห็น และทัศนคติรายไตรมาส ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2551 งานวิจัย การขยายการคุ้มครองแรงงานให้กับแรงงานนอกระบบ   (นักวิจยั) ระยะเวลาวิจัย 1 ปี โดยได้รับทุนสนับสนุน

จาก กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

2551 งานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานในกิจการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวท างาน (นักวิจัย) 

ระยะเวลาวิจัย 1 ปี โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

2552 งานวิจัย การศึกษาสภาพการจ้างและการท างานของลูกจ้างในงานที่รับไปท าที่บ้านและงานเกษตรกรรม (นักวิจัย) 

ระยะเวลาวิจัย 1 ปี โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

2553 งานวิจัย โครงการแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการส่งออก(หัวหน้านักวิจัย) ระยะเวลาวิจัย 3 

เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมส่งเสรมิการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 

2553 งานวิจัย รูปแบบในการปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างและพัฒนาศักยภาพพนักงานประกันสังคม (ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ) 

ระยะเวลาวิจัย 12 เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

2554 งานวิจัย บทบาทขององค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้าง ต่อปัญหาสังคมผู้สูงอายุ (หัวหน้าโครงการ) ระยะเวลาวิจัย 12 

เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

2555 งานวิจัย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นแผนแม่บทในการน าไปสู่ การปฏิบัติ ส านักงาน

ประกันสังคม(ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ) ระยะเวลาวิจัย 12 เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก ส านักงานประกันสังคม 

กระทรวงแรงงาน 

2556 งานวิจัย การศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ 

ตามกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม (หัวหน้าโครงการ) ระยะเวลาวิจัย 12 เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุน

จาก ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

2561 งานวิจัย การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบเพื่อการบรหิารจัดการแรงงานนอกระบบที่ดี

อย่างมีประสิทธิภาพ  (หัวหน้านกัวิจยั) ระยะเวลาวิจัย 12 เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมสวัสดิการแรงงานและ

คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

2562 งานวิจัย การศึกษาการขยายขอบเขตการคุ้มครองประกันสังคมสูแ่รงงานนอกระบบในบริบทของประเทศไทย  

(หัวหน้านกัวิจัย) ระยะเวลาวิจัย 12 เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก ส านกังานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
 



ผลงานทางวิชาการ ที่จัดพมิพ์เผยแพร่ 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  2549 ส านักพิมพ์นิตธิรรม 

 การบริหารแรงงานสัมพันธ์ 2549 ส านกัพิมพ์นิตธิรรม 

 ครบเคร่ืองเร่ืองการเจรจาต่อรอง 2551 ส านักพิมพ์ สสท.  

 ครบเคร่ืองเร่ืองงานธุรการ 2551 ส านกัพิมพ์ สสท. 

ผลงานด้านอืน่ ๆ  

 บทความ การจ้างงานแบบจ้างเหมา วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2548 

 บทความ การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานจากข่าวสารแรงงาน วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 

2551 

 บทความ แรงงานสัมพันธเ์ชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) มกราคม-

มีนาคม 2554 

 บทความ บทบาทขององค์การลูกจ้างต่อปัญหาสังคมผู้สงูอายุ วารสารพัฒนาสังคม  (สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์) ปีที่ 16 

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2557) 

 บทความ การซือ้เสียงในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิภาในประเทศไทย วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558 

 บทความ มาตรการทางกฎหมายในการขจัดขยะมูลฝอยของประเทศไทย วารสารการจัดการสิง่แวดล้อม (สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2558) 

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

 ประถมาภรณ์มงกฎไทย  2540 

 ประถมาภรณ์ชา้งเผือก  2543 

รางวัลเกียรติยศ 

 ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของมหาวิทยาลัย 2547 

 นักทรัพยากรมนุษย์ดีเดน่ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550 

 ได้รับรางวัล คนดีศรีจันทรเกษม จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจนัทรเกษม 2553 

 ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่าง ในการจัดงานวันพ่อแหง่ชาติ ปี 2558  

 ได้รับรางวัล พระกินรี จาก ฯพณฯอ าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี  ในฐานะบคุคลแบบอย่าง คนดี คิดด ีสังคมด ีประจ าปี 2559 

 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน ไม่มี 
ต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 ผู้บริหารโครงการปรญิญาเอก สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ต าแหนง่ในกิจการทีข่ัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 10 พฤศจิกายน 2558 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2562) 4 ปี 1 เดือน 
การเข้าร่วมประชุม เข้าประชุม 5 คร้ัง จากทัง้หมด 5 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
ประวัติการท าผดิในทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 

  



ข้อมูลกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 

ชื่อ – นามสกุล นายน าพล เงินน าโชค 

 

อายุ 51 ป ี
ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอสิระ 
ต าแหนง่ปัจจุบัน กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

วุฒิการศกึษา บรหิารธุรกิจมหาบญัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรม หลักสูตร DAP รุ่นที่ 31 (2548)  สมาคมสง่เสรมิสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

การสัมมนาวิชาการในปี 2562  สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ การ

เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง สภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ

ในชว่ง 5 ปีผ่าน ที่ท าไว้และต้องสานต่อ 

 การประชุมใหญ่สมัชชา รัฐสภาอาเซยีน คร้ังที่ 40 
 ผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายปฏิรูปป่าไม้ เพื่อการพัฒนาที่

ย่ังยืน คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม / วุฒิสภา 

  สัมมนาคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการถาวร ครัง้ที่ 41 / สมาคมกฎหมายอาเซียน 

ประสบการณ์การท างาน 2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท  
2562 - ปัจจุบัน ผู้ชว่ยเลขานุการ รองประธานรัฐสภา 
2557 - 2562 ที่ปรกึษา คณะท างานทางการเมือง ประธานสภานิติบญัญัตแิหง่ชาติ 
2548 – 2554 กรรมการตรวจสอบ บมจ. สตีล อินเตอรเ์ทค (ผลิตหลังคาเหล็ก) 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่เป็น

บรษิัทจดทะเบียน 
ไม่มี 

ต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่

บรษิัทจดทะเบียน 
ไม่มี 

ต าแหนง่ในกิจการทีข่ัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
ไม่มี 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 31 กรกฎาคม 2555 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  

(ณ 31 ธันวาคม 2562) 
7 ปี 5 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม เข้าประชุม 5 คร้ัง จากทัง้หมด 5 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 
ประวัติการท าผดิในทาง

กฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 
ไม่มี 

  



ข้อมูลกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 

ชื่อ – นามสกุล นายธานินทร์ ตันประวัติ 
 

อายุ 55 ป ี

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ 
ต าแหนง่ปัจจุบัน กรรมการบรหิารและกรรมการผู้จัดการ 

วุฒิการศกึษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ 

การอบรม  หลักสูตร Director Certification Program 250/2017 

: สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

(2560) 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวทิยาการตลาด

ทุน (วตท.) รุ่น 23 (2559-2560) 

 หลักสูตร DAP : IOD (2554) 

 

การสัมมนาวิชาการในปี 2562  วิทยาการผู้น าไทย-จีน (วทจ.2/62) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ประสบการณ์การท างาน 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ     บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. เมฆา-เอส (บริษัทย่อย) 
2554 - 2555 ผู้อ านวยการส่วนขายและการตลาด  บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท 
2545 – 2552 ผู้อ านวยการส่วนขายและการตลาด  บจก. ตะวันออกซนิเทค 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่เป็นบรษิัท

จดทะเบียน 
ไม่มี 

ต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน 
กรรมการ  บจก. เมฆา-เอส (บริษัทย่อย) 
กรรมการ บจก. เอ็นเนอรยี์ เอลส์ ((ผลิตเคร่ืองจ่ายไฟฟา้) 
กรรมการ บจก. ไซนอปซสิ (รับจ้าง-บรกิาร งานด้านวิจัย-เคมีภัณฑ์) 

ต าแหนง่ในกิจการทีข่ัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
ไม่มี 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 31 กรกฎาคม 2555 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

7 ปี 5 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม เข้าประชุม 5 คร้ัง จากทัง้หมด 5 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัท 0.59% ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

ประวัติการท าผดิในทางกฎหมาย

ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 
ไม่มี 

  



ข้อมูลกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 

ชื่อ – นามสกุล นายสมภพ จูโล่ห ์  
 
 
 

อายุ 49 ปี 

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ 

ต าแหนง่ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน /
เลขานุการบรษิัท 

วุฒิการศกึษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วทิยาลัยนวัตกรรม
สังคม มหาวทิยาลัยรังสิต (2555) 

 บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543) 

การอบรม  หลักสูตร CSP 84/2017 /  สมาคมสง่เสรมิ
สถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) (2560) 

 หลักสูตร DAP140/2017 / IOD (2560) 
 หลักสูตร BRP 22/2017 IOD (2560) 
 หลักสูตร CFO In Practice รุ่นที่ 6 สภาวิชาชีพ

บัญชี(2559) 
 หลักสูตร ที่ปรกึษาทางการเงิน สมาคมบรษิัท

หลักทรัพย์(2545) 

การสัมมนาวิชาการในปี 2562  National Director Conference 2019 / IOD 
 อบรมความรู้บัญชี 6 ชั่วโมง :  ธรรมนิติ 

 Chief Transformation Officer (CTO) / mai 

ประสบการณ์การท างาน 2559-ปัจจุบัน กรรมการ /ผู้อ านวยการส่วนบัญชีและการเงิน และเลขานุการบรษิัท บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท  
2554-2559 ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บมจ.ปรญิสิริ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 
2549-2553 ผู้อ านวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ.บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) (ที่ปรกึษาทางการเงิน) 
2545-2549 ผู้อ านวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.โกลเบล็ก (ที่ปรกึษาทางการเงิน) 
2538-2545 ผู้ชว่ยผู้จัดการ ฝ่ายบรหิารเงิน / ฝ่ายวาณิชธนกิจ กลุ่มบรษิัทเงินทนุ ธนชาต  

และ บล.ธนชาต (สถาบันการเงิน) 

ต าแหนง่ในกิจการอื่นที่เป็น
บรษิัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

ต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่
บรษิัทจดทะเบียน 

ไม่มี 

ต าแหนง่ในกิจการทีข่ัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ไม่มี 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 25 เมษายน 2560 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
(ณ 31 ธันวาคม 2562) 

2 ปี 8 เดือน 

การเข้าร่วมประชุม เข้าประชุม 5 คร้ัง จากทัง้หมด 5 คร้ัง 

การถือหุ้นในบริษัท 0.051% ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

ประวัติการท าผดิในทาง
กฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี 

 


