
   

กรรมการที'ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื'อให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ'ง 
 

 
 

 
วันที'เข้ารับตาํแหน่ง : 56 ตุลาคม ;<=5 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง  วาระที( 3 : 18 ตลุาคม 2561 - การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Eงที( 1/2561 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
ปริญญาโท สถิติประยกุต์ (คอมพิวเตอร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัตกิารอบรม 
2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD) 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
 และกรรมการอิสระ   
2556 - 2561 ผู้ ช่วยผู้วา่การสายระบบข้อสนเทศ  ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 คณะกรรมการออกบตัรธนาคาร  
 กรรมการคอมพิวเตอร์ กรรมการผู้บริหารระดบัสงู 
  กรรมการบริหารบคุคล และกรรมการแผนงาน 
 และงบประมาณ  
2559 - 2560 กรรมการ / คณะอนกุรรมการกํากบัการพฒันาระบบงาน สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก  
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2554 - 2556 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
2553 - 2554 ผู้ อํานวยการอาวโุส สํานกังานตะวนัออกเฉียงเหนือ ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ในบริษัทจดทะเบียนอื(น ไมมี่ 
- ในบริษัทไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนอื(น ไมมี่ 

 

ประเภทกรรมการที+เสนอแต่งตั 4ง 
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 

 
ชื+อ นามสกุล   นายเพิ=มสขุ สทุธินุน่ 
อายุ  64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
 

สิ่งท่ีส่่งมาด้วยลำดับท่ี 3
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การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบริษัท  
- ไมมี่ 

 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 

- ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที(เกี(ยวกบัทรัพย์ซึ(งได้กระทําโดนทจุริต 
- ไมมี่ประวติัการทํารายการที(อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ในรอบปีที(ผา่นมา 

 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที'ผ่านมา 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั Eง  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครั Eง 

 
จาํนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที' 31 ธันวาคม 2563 

- ของตนเอง   ไมมี่ 
- คูส่มรส/บตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ไมมี่ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไมมี่ 
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กรรมการที'ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื'อให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ'ง 
 

 
 

วันที&เข้ารับตาํแหน่ง : 56 ตุลาคม ;<=5 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง  วาระที( 3 : 18 ตลุาคม 2561 - การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Eงที( 1/2561 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
ปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสําหรับผู้บริหาร (X-MBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัตกิารอบรม 
2557 Director Accreditation Program (DAP) Class of 113/2557, Thai Institute of Director (IOD)  
2551 Effective Minute Taking (EMT) Class of 10/2551, Thai Institute of Director (IOD)  
2550 Company Secretary Program (CSP) Class of 21/2550, Thai Institute of Director (IOD)  
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
2563 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จํากดั (มหาชน) 
 และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
2562 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี(ยง บริษัท ชมุพรอตุสาหกรรมนํ Eามนัปาล์ม  
   จํากดั (มหาชน)  
2561 - ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
  และกรรมการอิสระ  
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ในบริษัทจดทะเบียนอื(น จํานวน 1 แหง่ (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 
- ในบริษัทไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนอื(น ไมมี่ 

 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบริษัท  

- ไมมี่ 
 
  

ประเภทกรรมการที+เสนอแต่งตั 4ง 
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
ชื+อ นามสกุล   นายไพบลูย์ คจุารีวณิช 
อายุ  64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
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คุณสมบัตต้ิองห้าม 
- ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที(เกี(ยวกบัทรัพย์ซึ(งได้กระทําโดนทจุริต 
- ไมมี่ประวติัการทํารายการที(อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ในรอบปีที(ผา่นมา 

 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที&ผ่านมา 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั Eง  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั Eง 

 
จาํนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที& 31 ธันวาคม 2563 

- ของตนเอง   ไมมี่ 
- คูส่มรส/บตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ไมมี่ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไมมี่ 
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กรรมการที'ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื'อให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ'ง 
 

 
 

 
วันที'เข้ารับตาํแหน่ง  "# ตลุาคม *+," 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง  วาระที2 3 : 18 ตลุาคม 2561 - การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Jงที2 1/2561 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื2อการจดัการ มหาวิทยาลยัลอิูสวิลล์ 
ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัตกิารอบรม 
2561 Director Accreditation Program (DAP) Class of 148/2561, Thai Institute of Director (IOD) 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
2562 – ปัจจบุนั  กรรมการกํากบัความเสี2ยง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  
  จํากดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท  บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
2560 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 

 จํากดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั ประธานสํานกัระบบชําระเงิน สมาคมธนาคารไทย 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ในบริษัทจดทะเบียนอื2น จํานวน 1 แหง่ (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 
- ในบริษัทไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนอื2น จํานวน 1 แหง่ (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 

 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบริษัท  

- ไมมี่ 
 
  

ประเภทกรรมการที+เสนอแต่งตั 4ง 
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
ชื+อ นามสกุล   นายยศ กิมสวสัดิ? 
อายุ  66 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
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คุณสมบัตต้ิองห้าม 
- ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที2เกี2ยวกบัทรัพย์ซึ2งได้กระทําโดยทจุริต 
- ไมมี่ประวติัการทํารายการที2อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ในรอบปีที2ผา่นมา 

 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที'ผ่านมา 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั Jง  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั Jง 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 1/1 ครั Jง 

 
จาํนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที' 31 ธันวาคม 2563 

- ของตนเอง   ไมมี่ 
- คูส่มรส/บตุรที2ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ไมมี่ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไมมี่ 
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