
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 5 
 

ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตัง้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
 

ช่ือ     นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 
ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหา  เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดยท่ี
     ประชมุคณะกรรมการ 
อายุ     52 ปี 
ประวัตกิารศกึษา    - บญัชีมหาบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
     - บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
     - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย เลขทะเบียน  4020 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 31/2003) ปี 2546 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - สอบผา่น Director Diploma Award (Fellow Member) รุ่น 11/2003 
      ปี 2546 
     - ห ลั ก สู ต ร  Director Accreditation Program ( DAP 34/ 2005)  ปี       
     2548 
     - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP 23/2008) ปี 2551 
ประวัตกิารทาํงาน   - กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
     บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 
     - อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
     - อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการสอบบญัชี คณะบญัชี 
     มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
     - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
     บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั (มหาชน) 
     - รองกรรมการผู้จดัการด้านบญัชีและการเงิน 
     บริษัทนวนคร จํากดั (มหาชน) 
     - รองกรรมการผู้จดักาฝ่ายการเงิน 
     บริษัท ผลติไฟฟา้ นวนคร จํากดั 
     - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
     บริษัท เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จํากดั (มหาชน) 
     - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
 
 



การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียน   ไม่มี 
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 1 บริษัท - บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากดั 
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ : ไมมี่ 
การถือหุ้นในบริษัทฯ   นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ – 117,100 หุ้น 
(ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559)   นายเจริญ สขุพนัธรัชต์ (คูส่มรส) – 183,400 หุ้น 
     รวมจํานวนหุ้นท่ีถือทัง้หมดจํานวน 300,500 หุ้น  
     คิดเป็นร้อยละ 0.097 ของจํานวนทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 
 
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ   8 ปี 5 เดือน 
การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ 
การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครัง้ 
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ไมมี่ 
ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกับบริษัทฯ  ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับบริษัทฯ  ไมมี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย  5 
ข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตัง้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

ช่ือ     นายสรุะศกัด์ิ เคารพธรรม 
ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  กรรมการ 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  กรรมการ 
หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหา  เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดยท่ี
     ประชมุคณะกรรมการ 
อายุ     51 ปี 
ประวัตกิารศกึษา    - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - การเงิน University of Pennsylvania – the 
     Wharton School 
     - ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์ Science in Industrial & Operations 
     Engineering, Major in Operations Research, University of  
     Michigan – Ann Arbor 
     - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณ
     ทหารลาดกระบงั 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม  Director Accreditation Program (DAP 9/2004) 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DCP 212/2015) 
ประวัตกิารทาํงาน   - กรรมการ 
     บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน)  
     - กรรมการผู้จดัการ 
     บริษัท ไพรเวท อิควิตี ้(ประเทศไทย) จํากดั 
     - กรรมการ 
     บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) 
     - กรรมการอิสระ  
     บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
     - กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
     บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
     - กรรมการบริหาร  
     บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
     - กรรมการ 
     บริษัท อลัตสั แอดไวซอร่ี จํากดั 
     - กรรมการ 
     บริษัท แมค็กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
 
 



การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียน   3 บริษัท  - บริษัท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จํากดั (มหาชน) 
      - บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
      -  บริษัท แมค็กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
กจิการอ่ืน (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 3 บริษัท 
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ : ไมมี่ 
การถือหุ้นในบริษัทฯ   ไมมี่ 
(ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2559)    
จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ   7 ปี 9 เดือน 
การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครัง้ 
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ไมมี่ 
ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกับบริษัทฯ  ไมมี่ 
ความสัมพันธ์ทางธุรกจิกับบริษัทฯ  ไมมี่ 


