
 

วนัท่ี 4 พฤศจกิายน 2559 

เร่ือง แจ้งรายช่ือบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เอกสารแนบ ข้อมลูประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท รวม 4 ราย 

 บริษัท เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน)  (“บริษัท ฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามท่ีบริษัทฯ ได้
ขอให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือบุคคลที่ประสงค์จะเสนอเข้ารับพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ภายในวันท่ี 2 
พฤศจิกายน 2559  เพ่ือนําเสนอต่อผู้ ถือหุ้นในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559  ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 
2559 นัน้  ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ทัง้สิน้ 4 ราย ตามรายช่ือท่ีปรากฏด้านลา่งนี ้
ทัง้นี ้บริษัทฯ จะนําเสนอรายช่ือทัง้หมดตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ตอ่ไป  

1. นายเทพชยั  แซห่ย่อง  

2. นางสาวณฐัวรา แสงวารินทร์ 

3. นางสาวเนตรนภา ภษิูตตานนท์ 

4. นายสพุจน์ เพียรศิริ  
  

 ทัง้นี ้ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือข้างต้นปรากฏตามเอกสารแนบ 

 จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เนชัน่ อนิเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

                     นางสาวปณุณภา ทองทวีพรรณ 
                        เลขานกุารบริษัท 
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ประวตัผู้ิรับการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
 
1.  คาํนาํหนา้  นาย 
      ช่ือ   เทพชยั 
      นามสกลุ  แซ่หยอ่ง 
      วนั/เดือน/ปีเกิด  22 เม.ย. 2498 

     สัญชาติ  ไทย 
     เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน  311990263514 
 
2.  ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน  

เลขท่ี .....12/253.................................... หมู่บา้น/อาคาร ..................................................... 
หมู่ท่ี .................................................. ตรอก/ซอย ....พฒันาการ 51...................................... 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง ....สวนหลวง........................................ 
อาํเภอ/เขต .......สวนหลวง............................. จงัหวดั .....กทม................................................ 
รหสัไปรษณีย ์........10250.................... ประเทศ .....ไทย.............................................. 

 
3.  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้

เลขท่ี .....12/253.................................... หมู่บา้น/อาคาร ..................................................... 
หมู่ท่ี .................................................. ตรอก/ซอย ....พฒันาการ 51...................................... 
ถนน ................................................... ตาํบล/แขวง ....สวนหลวง........................................ 
อาํเภอ/เขต .......สวนหลวง............................. จงัหวดั .....กทม................................................ 
รหสัไปรษณีย ์........10250.................... ประเทศ .....ไทย.............................................. 
โทรศพัท ์...............................................โทรสาร .............................................................. 
มือถือ  089-924-9622 
E-mail thepchai@nationgroup.com 

     
4. ประวติัการศึกษา  

ระดบัปริญญาตรี ............................................................ สถาบนั ......................................................... 
ระดบัปริญญาโท ............................................................ สถาบนั ......................................................... 
ระดบัปริญญาเอก ........................................................... สถาบนั ......................................................... 
อ่ืน ๆ (ประกาศนียบตัร) มธัยมศึกษาปีท่ี 6 สถาบนั โรงเรียนอสัสัมชญัพาณิชยการ กรุเทพฯ(ACC)  

  
                   มีเอกสารแนบประวติัส่วนตวั 
 
 ประวติัการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  ไม่เคย                               เคย 
    
 

 
 
        รูปถ่าย 
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โปรดระบุหลกัสูตร  DCP รุ่น 177/2556 
  .................................................................................. 
  .................................................................................. 
  ................................................................................. 

 
5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษทัจดทะเบียน  3 ปี 

     บริษทัจาํกดั 5 ปี 

 
 
6. ประวติัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน / เคยดาํรงตาํแหน่ง (เรียงลาํดบัจาก ปัจจุบนั – อดีต) 
 6.1 ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการ ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2555  

      บริษทั ไทยพีบีเอส จาํกดั  
 6.2 ตาํแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2557  

      บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
 6.3 ตาํแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2558  

      บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 6.4 ตาํแหน่ง บรรณาธิการเครือเนชัน่ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี ปัจจุบนั  

      บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
       
7. ประสบการณ์ / ความเช่ียวชาญ 

7.1.1. บริษทั ไทยพีบีเอส จาํกดั (องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะชนแห่งประเทศไทย)  
            ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสถานี 
7.1.2. ดา้น ............................................................ บริษทั .............................................................. 
            ตาํแหน่ง  .................................................................. 
7.1.3. ดา้น ............................................................ บริษทั .............................................................. 
            ตาํแหน่ง  .................................................................. 

 
8.  เหตุผลและความเหมาะสมในการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
 มีความรู้ความสามารถในธุรกิจส่ือ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2523 
และหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
 
9.  ประเภทกรรมการท่ีจะแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ   กรรมการ     
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ประวตัผู้ิรับการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
 
1.  คาํนาํหนา้  นางสาว 
      ช่ือ   ณฐัวรา  
      นามสกลุ  แสงวารินทร์   

      วนั/เดือน/ปีเกิด  15 ตุลาคม 2510 

     สัญชาติ  ไทย 
     เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน  3 2104 00024 49 0 
 
2.  ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน  

เลขท่ี ........... 14/23   ....................... หมู่บา้น/อาคาร ..................................................... 
หมู่ท่ี .................................................. ตรอก/ซอย ............................................................ 
ถนน .........กาญจนภิเษก.............. ตาํบล/แขวง .............ดอกไม.้..................... 
อาํเภอ/เขต ........ประเวศ..................... จงัหวดั .............กรุงเทพมหานคร................ 
รหสัไปรษณีย ์.........10250........... ประเทศ ................ไทย...................... 

 
3.  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้

เลขท่ี ...........14/23..................... หมู่บา้น/อาคาร .......หมู่บา้นลลิล กรีนวลิ.............. 
หมู่ท่ี .................................................. ตรอก/ซอย ............................................................ 
ถนน .............กาญจนภิเษก................ ตาํบล/แขวง .............ดอกไม.้............................. 
อาํเภอ/เขต .........ประเวศ..  ................ จงัหวดั ............ .............กรุงเทพมหานคร.............. 
รหสัไปรษณีย ์.... 10250 ........................... ประเทศ ............ไทย.......................................... 
โทรศพัท ์. .....02-338-3266.............................โทรสาร ..........02-338-3907... 

มือถือ ........081-916-7373............................................... 
E-mail : nutvara@nationgroup.com 

     
4. ประวติัการศึกษา  

ระดบัปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์  สถาบนั  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

ระดบัปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจดัการภาครัฐและเอกชน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(นิดา้) 
ระดบัปริญญาเอก ..................................... สถาบนั............................................... 
อ่ืน ๆ (ประกาศนียบตัร)  
- หลกัสูตร TLCA Executive Development  Program (EDP) รุ่น 11  

สถาบนั สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (TLCA) 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่น9 (ปศส)  

สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นท่ี 8 

สถานบนัวทิยาการการคา้ 
  
                   มีเอกสารแนบประวติัส่วนตวั 

 
 
        รูปถ่าย 
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 ประวติัการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  ไม่เคย                               เคย 
    
 

โปรดระบุหลกัสูตร  หลกัสูตรบทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่น 148 
  .................................................................................. 
  .................................................................................. 
  ................................................................................. 

 
5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษทัจดทะเบียน  1 ปี 

     บริษทัจาํกดั 1 ปี 

 
 
6. ประวติัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน / เคยดาํรงตาํแหน่ง (เรียงลาํดบัจาก ปัจจุบนั – อดีต) 
 6.1 ตาํแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 

      บริษทั บริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จาํกดั  
 6.2 ตาํแหน่ง กรรมการ  ปี  2558  

      บริษทั บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
 6.3 ตาํแหน่ง .. .............................................................. ตั้งแต่ปี ......... ถึงปี...  

      บริษทั ................................................................ ตั้งแต่ปี ........ ถึงปี ..... 
6.4 ตาํแหน่ง ................................................................. ตั้งแต่ปี ...... ถึงปี ...... 
  บริษทั                 .............................................................. 

       
7. ประสบการณ์ / ความเช่ียวชาญ 

7.1.1. ดา้น การวางแผนการตลาดและพฒันากลยทุธ์การขาย. บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
            ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ 
7.1.2. ดา้น ............................................................................ 
            ตาํแหน่ง  .................................................................. 
7.1.3. ดา้น ............................................................................ 
            ตาํแหน่ง  .................................................................. 

 
8.  เหตุผลและความเหมาะสมในการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดา้นบริษทัส่ือในดา้นการตลาด และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2523 และหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
 
 
9.  ประเภทกรรมการท่ีจะแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ   กรรมการ          
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ประวตัผู้ิรับการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
 
1.  คาํนาํหนา้  นางสาว 
      ช่ือ   เนตรนภา 
      นามสกลุ  ภษิูตตานนท ์

      วนั/เดือน/ปีเกิด  24 เม.ย. 2514   

     สัญชาติ  ไทย 
     เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน  3809900433120 
 
2.  ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน  

เลขท่ี  10/94  ถนนเยน็อากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120  ประเทศไทย  

 
3.  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้

เลขท่ี  10/94  ถนนเยน็อากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120  ประเทศไทย  
มือถือ  099-3956536 
E-mail :  natenapa_pus@nationgroup.com 

     
4. ประวติัการศึกษา  

ระดบัปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต (การเงิน) เกียรตินิยมอนัดบั 2 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ระดบัปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ระดบัปริญญาเอก ........................................................... สถาบนั ......................................................... 
อ่ืน ๆ (ประกาศนียบตัร) ................................................  สถาบนั ......................................................... 

  
                   มีเอกสารแนบประวติัส่วนตวั 
 
 ประวติัการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  ไม่เคย                               เคย 
    
 

โปรดระบุหลกัสูตร    
 
5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษทัจดทะเบียน  - ปี 

     บริษทัจาํกดั  3 ปี 

 
 
 
 

 
        รูปถ่าย 
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6. ประวติัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน / เคยดาํรงตาํแหน่ง (เรียงลาํดบัจาก ปัจจุบนั – อดีต)  
   
 6.1 ตาํแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ปี 2557 - ปัจจุบนั 

       บจก.เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์
 
7. ประสบการณ์ / ความเช่ียวชาญ 

7.1  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี  ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบนั 
      บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
7.2  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี  ตั้งแต่ปี 2555 – 2558 
      บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
7.3  ผูส้อบบญัชีอิสระ ตั้งแต่ปี 2549 – 2555 
7.4  ผูจ้ดัการอาวโุส ตั้งแต่ปี 2546 – 2549 
 บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 
7.5  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6320 ตั้งแต่ปี 2544 – ปัจจุบนั 

 
8.  เหตุผลและความเหมาะสมในการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการบญัชี บริษทัจดทะเบียนฯ บริษทัจาํกดั  และบริษทัส่ือ และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2523 และหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
 
 
9.  ประเภทกรรมการท่ีจะแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ   กรรมการ     
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ประวตัผู้ิรับการเสนอช่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
 
1.  คาํนาํหนา้  นาย 
      ช่ือ   สุพจน์ 

      นามสกลุ  เพียรศิริ 
      วนั/เดือน/ปีเกิด  2 เม.ย. 2512   

     สัญชาติ  ไทย 
     เลขท่ีบตัรประจาํตวัประชาชน  3100502462454 
 
2.  ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน  

เลขท่ี  139/30 ถนน พฒันาชนบท 3 แขวงคลองสองตน้นุ่น 
เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 ประเทศไทย  

 
3.  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้

เลขท่ี  139/30 ถนน พฒันาชนบท 3 แขวงคลองสองตน้นุ่น 
เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ  10520  ประเทศไทย  
มือถือ  084-4674440 
E-mail :  supoth@nationgroup.com 

     
4. ประวติัการศึกษา  

ระดบัปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต (การสอบบญัชี) เกียรตินิยมอนัดบั 2 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ระดบัปริญญาโท ............................................................ สถาบนั ......................................................... 
ระดบัปริญญาเอก ........................................................... สถาบนั ......................................................... 
อ่ืน ๆ (ประกาศนียบตัร) ................................................  สถาบนั ......................................................... 

  
                   มีเอกสารแนบประวติัส่วนตวั 
 
 ประวติัการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
  ไม่เคย                               เคย 
    
 

โปรดระบุหลกัสูตร  หลกัสูตรบทบาทหนา้ท่ีและทกัษะของการเป็นกรรมการบริษทั (DCP) รุ่น 150 
  
 
5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ บริษทัจดทะเบียน  - ปี 

     บริษทัจาํกดั 6 ปี 

 
 
 

 
 
        รูปถ่าย 
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6. ประวติัการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน / เคยดาํรงตาํแหน่ง (เรียงลาํดบัจาก ปัจจุบนั – อดีต)  
   
 6.1 ตาํแหน่ง กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ ตั้งแต่ปี 2558 – ปัจจุบนั  

        มหาวทิยาลยัเนชัน่ 
 6.2 ตาํแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ปี 2557 - ปัจจุบนั 

       บจก.เนชัน่ โกลบอล เอด็ดูเทนเมนท ์
                               บจก.โยมิอริู-เนชัน่ อินฟอร์มเมชัน่ เซอร์วสิ 

 6.3 ตาํแหน่ง กรรมการ  ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบนั  
        บจก.ดบับลิวพีเอส (ประเทศไทย) 

 6.4 ตาํแหน่ง กรรมการ  ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบนั  
        บจก.แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสต้ิง 

 6.5 ตาํแหน่ง กรรมการ  ตั้งแต่ปี 2553 – ปัจจุบนั  
        บจก.คมชดัลึก มีเดีย  
  บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 

 
7. ประสบการณ์ / ความเช่ียวชาญ 

7.1  ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี  ตั้งแต่ปี 2555 - ปัจจุบนั  
       บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
7.2  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี  ตั้งแต่ปี 2553 – 2555 
      บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
7.3  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี  ตั้งแต่ปี 2550 – 2553 
      บริษทั เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
7.4  ผูช่้วยกรรมการบริหาร ตั้งแต่ปี 2546 – 2549 
 บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 
7.5  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4666 ตั้งแต่ปี 2539 – ปัจจุบนั 

 
8.  เหตุผลและความเหมาะสมในการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการบญัชี บริษทัจดทะเบียนฯ บริษทัจาํกดั  และบริษทัส่ือ และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2523 และหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
 
 
9.  ประเภทกรรมการท่ีจะแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ   กรรมการ     

 




