
 
 

สิ$งที$สง่มาด้วย 3 

กรรมการที'ต้องออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื'อให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ'ง 

 

 
 

วันที&เข้ารับตาํแหน่ง : 8 มถุินายน 2535 
 
คุณวุฒทิางการศกึษา 
ปริญญาโท สถิตปิระยกุต์ (คอมพิวเตอร์) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
ปริญญาตรี สถิตศิาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัตกิารอบรม 
2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD) 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
2564 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จํากดั 
2564 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที$บริหาร บริษัท ดจิิเนทีฟ จํากดั 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที$บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ เอก็ซ์พีเรียนซ์ 
จํากดั 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที$บริหาร บริษัท ไอซีอี คอนซลัติ tง จํากดั 
2555 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที$บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ในบริษัทจดทะเบียนอื$น ไมมี่ 
- ในบริษัทไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน จํานวน 4 แหง่ 

  กรรมการบริษัท  บริษัท ไอแอนด์ไอ เวนเจอร์ จํากดั 
  กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที$บริหาร บริษัท ดจิิเนทีฟ จํากดั 
  กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที$บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ เอก็ซ์พีเรียนซ์ จํากดั 
  กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที$บริหาร บริษัท ไอซีอี คอนซลัติ tง จํากดั 
  
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบริษัท  

- ไมมี่ 
 
  

ประเภทกรรมการที+เสนอแต่งตั 4ง 
กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการ 
 
ชื+อ นามสกุล   นายสมชาย เมฆะสวุรรณโรจน์ 
อายุ  64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
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สิ$งที$สง่มาด้วย 3 

คุณสมบตัต้ิองห้าม 
- ไมมี่ประวตักิารกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที$เกี$ยวกบัทรัพย์ซึ$งได้กระทําโดนทจุริต 
- ไมมี่ประวตักิารทํารายการที$อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ในรอบปีที$ผา่นมา 

 
จาํนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

- | วาระ  
 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที&ผ่านมา 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท   5/5 ครั tง (100%)  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ไมมี่  

 
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที& 30 ธันวาคม 2564 

- ของตนเอง   28,516,000 (28.5%) 
- คูส่มรส/บตุรที$ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ ไมมี่ 

 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไมมี่ 
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สิ$งที$สง่มาด้วย 3 

กรรมการที'ต้องออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื'อให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ'ง 

 

 

 
 
วันที&เข้ารับตาํแหน่ง : ]^ ตุลาคม _`a] 
 
คุณวุฒทิางการศกึษา 
ปริญญาโท การจดัการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธรุกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 
ประวัตกิารอบรม 
2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD) 
2563 Digital Transformation Xponential (DTX - ผู้ นําการเปลี$ยนแปลงดจิิทลั) 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติ tง จํากดั 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ในบริษัทจดทะเบียนอื$น ไมมี่ 
- ในบริษัทไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง่  

  กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ บริษัท ไอซีอี คอนซลัติ tง จํากดั 
 
การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบริษัท  

- ไมมี่ 
  

ประเภทกรรมการที+เสนอแต่งตั 4ง 
กรรมการบริษัท  
 
ชื+อ นามสกุล   นางสาวกาญจนา ลิ Bมปัญญาเลศิ 
อายุ  54 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
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สิ$งที$สง่มาด้วย 3 

 
คุณสมบตัต้ิองห้าม 

- ไมมี่ประวตักิารกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที$เกี$ยวกบัทรัพย์ซึ$งได้กระทําโดนทจุริต 
- ไมมี่ประวตักิารทํารายการที$อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ในรอบปีที$ผา่นมา 

 
จาํนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

- | วาระ  
 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที&ผ่านมา 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท   5/5 ครั tง (100%)  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ไมมี่  

 
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที& 30 ธันวาคม 2564 

- ของตนเอง   5,438,000 (5.4%) 
- คูส่มรส/บตุรที$ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ ไมมี่ 

 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไมมี่ 
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สิ$งที$สง่มาด้วย 3 

กรรมการที'ต้องออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื'อให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ'ง 

 
 

 
 

วันที&เข้ารับตาํแหน่ง : ]^ ตุลาคม _`a] 
 
คุณวุฒทิางการศกึษา 
ปริญญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศทางการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยับรูพา 
 
ประวัตกิารอบรม 
2562 Director Accreditation Program (DAP) Class of 159/2562, Thai Institute of Director (IOD) 
2564 CFO Orientation Course for New IPO’s รุ่นที$ 5 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
2564 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายงานปรึกษา บริษัท ไอซีอี คอนซลัติ tง จํากดั 
2547 - 2564 ผู้ อํานวยการฝ่ายงานบริการลกูค้า บริษัท ไอซีอี คอนซลัติ tง จํากดั 

 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ในบริษัทจดทะเบียนอื$น ไมมี่ 
- ในบริษัทไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง่  

  ผู้ อํานวยการอาวโุสฝ่ายงานปรึกษา บริษัท ไอซีอี คอนซลัติ tง 
จํากดั 
 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบริษัท  
- ไมมี่ 

  

ประเภทกรรมการที+เสนอแต่งตั 4ง 
กรรมการบริษัท  
 
ชื+อ นามสกุล   นายธนวฒิุ สนุทรเดชา 
อายุ  48 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
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สิ$งที$สง่มาด้วย 3 

 
คุณสมบตัต้ิองห้าม 

- ไมมี่ประวตักิารกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที$เกี$ยวกบัทรัพย์ซึ$งได้กระทําโดนทจุริต 
- ไมมี่ประวตักิารทํารายการที$อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ในรอบปีที$ผา่นมา 

 
จาํนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

- | วาระ  
 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที&ผ่านมา 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท   5/5 ครั tง (100%)  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ไมมี่  

 
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที& 30 ธันวาคม 2564 

- ของตนเอง   780,000 (0.78%) 
- คูส่มรส/บตุรที$ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ ไมมี่ 

 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไมมี่ 
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