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                   ประวัติและประสบการณก์ารทาํงาน 

ชื่อ : นายวีระศกัดิ์ สตุณัฑวิบลูย ์   

วันเกิด : 11 พฤศจิกายน 2500 

อายุ  : 63 ปี 

สัญชาติ   :  ไทย            

เชือ้ชาต ิ  :  ไทย 
 

การศึกษา :   ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

  :   ปรญิญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A. 

  :   ปรญิญาหลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.รุน่ท่ี 18/2548) 

  :   ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 10/2553 

  :   ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ท่ี 1/2555 

  :   วฒุิบตัรและเข็มวิทยฐานะ หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู(บยส.) รุน่ท่ี 17/2555-2556 

  :    วฒุิบตัรและเข็มวิทยฐานะ หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู ดา้นการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ 

                                  (วธอ.) รุน่ท่ี 2/2558 

  :    เกียรติบตัร หลกัสตูรการปฎิรูปและสรา้งเครือขา่ยนวตักรรม (BRAIN) รุน่ท่ี 2/2561 

  :    Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A. 

  :    Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise Development, U.S.A.  

 :  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)                                                       

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 21/2546  

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน :  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

   :   กรรมการอิสระ กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการธรรมาภิบาล   

                                              บรษิัท กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

   :   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  

                                              บรษิัท พลาสตคิและหีบห่อไทย จาํกดั (มหาชน) 

   :   รองผูจ้ดัการใหญ่ สายลกูคา้ธรุกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)     

   :   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

   :   กรรมการ บรษิัท บวัหลวงเวนเจอรส์ จาํกดั 

ประวัติการทาํงานย้อนหลัง 5 ปี                                          

พ.ศ. 2557 - 2561  :   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท บี จิสติกส ์จาํกดั (มหาชน)  

                                              (เดิมชื่อ บรษิัท บางปะกง เทอรม์นิอล จาํกดั (มหาชน)) 

วันเดือนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั : 14 พฤษภาคม 2562 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั    : 1 ปี 4 เดือน (ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2563) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา  :      ไม่มี 

วาระทีมี่ส่วนไดเ้สียในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ในคร้ังนี ้ :   ไม่มี 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ :  ไม่เป็น  

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)  :   ไม่เป็น  

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  :   ไม่มี  

ข้อมูลการถือหุน้ใน บริษทั เอน็เอฟซี จาํกัด (มหาชน) : จาํนวนหุน้ 1,000,000 หุน้ (ขอ้มลู ณ 28 สิงหาคม 2563)   

               คิดเป็นรอ้ยละ 0.09 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ทีอ่ยู่ตดิต่อ : บรษิัท เอ็นเอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชัน้ 3 ถนนเดอะพารค์แลนด ์แขวงบางนาเหนือ 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
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                   ประวัติและประสบการณก์ารทาํงาน 

ชื่อ : รศ.ดร.เสรี วงษม์ณฑา   

วันเกิด  :  14 มีนาคม 2492    

อายุ  :  71 ปี 

สัญชาติ    :   ไทย            

 เชือ้ชาต ิ : ไทย 

การศึกษา :   ปรญิญาเอก Ph.D (Journalism) เนน้ส่ือสารการเมือง 

    Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA 

  :   ปรญิญาโท Master Science in Journalism 

    (Advertising) Northwestern University Evanston, USA 

:   ปรญิญาโท Master of Arts for Teachers (English) 

University of Washington, Seattle, USA  

:   ปรญิญาตรี  ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดีองักฤษและภาษาตา่งประเทศ  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน :  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

   :   ประธานกรรมการ บรษิทั กู๊ด คอมมวินิเคชั่น จาํกดั 

   :   อาจารยป์ระจาํ วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัพะเยา วิทยาเขตกรุงเทพ 

ประวัติการทาํงานย้อนหลัง 5 ปี                                          

พ.ศ. 2551 - 2559  :   อาจารยผ์ูเ้ชี่ยวชาญประจาํบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร 

วันเดือนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั : 8 กนัยายน 2547 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั    : 16 ปี (ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2563) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา  :      ไม่มี 

วาระทีมี่ส่วนไดเ้สียในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ในคร้ังนี ้ :   ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบิุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ :  ไม่เป็น  

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)  :   ไม่เป็น  

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  :   ไม่มี  

ข้อมูลการถือหุน้ใน บริษทั เอน็เอฟซี จาํกัด (มหาชน) : จาํนวนหุน้ 63 หุน้ (ขอ้มลู ณ 28 สิงหาคม 2563)    

               คิดเป็นรอ้ยละ 0.001 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

ทีอ่ยู่ตดิต่อ : บรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชัน้ 3 ถนนเดอะพารค์แลนด ์แขวงบางนาเหนือ 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
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ประวัติและประสบการณก์ารทาํงาน 

 ชื่อ : นางอารีย ์ เติมวฒันาภกัด ี

 วันเกิด : 10 กมุภาพนัธ ์2506 

 อายุ : 57 ปี 

     สัญชาต ิ :     ไทย   

 เชือ้ชาต ิ  :   ไทย 

การศึกษา :   ปรญิญาโท / บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต จาก จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

 :   ปรญิญาตรี / บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี จาก มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

ประกาศนียบัตร      

 :   หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) ของสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัย ์

     แห่งประเทศไทย รุน่ท่ี 1 

:   หลกัสตูร Training the Trainer from Anti-Money Laundering office ของสาํนกังานป้องกนัและปราบปราม 

    การฟอกเงิน (AMLO) 

:   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ท่ี 26/2008 

- หลกัสตูร Audit committee Program (ACP) รุน่ท่ี 22/2008 

- หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT)  รุน่ท่ี 18/2010 

- หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP) รุน่ท่ี 4/2010 

- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ท่ี 2/2010 

- หลกัสตูร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รุน่ท่ี 8/2010 

- หลกัสตูร Anti Corruption: The practical Guide (ACPG) รุน่ท่ี 1/2012 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 112/2014 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

  :  รองกรรมการผูจ้ดัการ  ฝ่ายกาํกบัและตรวจสอบภายใน และ เลขานกุารคณะกรรมการ 

     ตรวจสอบ บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั 

  :  ประธานกรรมการชมรมผูด้แูลการปฏิบตัิงานดา้นหลกัทรพัย ์สมาคมบรษิัทหลกัทรพัยไ์ทย 

ประวัติการทาํงานย้อนหลัง 5 ปี                                        

พ.ศ.2557-2561    :   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บรษิัท บี จิสติกส ์จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื่อ บรษิัท บางปะกง 

เทอรม์ินอล จาํกดั (มหาชน)) 

              วันเดือนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั : 21 ธันวาคม 2558 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทั    : 4 ปี 9 เดือน (ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2563) 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ทีผ่่านมา  :      ไม่มี 

วาระทีมี่ส่วนไดเ้สียในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ในคร้ังนี ้ :   ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัทใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขดัแย้งในปัจจุบันหรือ

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ :  ไม่เป็น  

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)  :   ไม่เป็น  

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  :   ไม่มี  

ข้อมูลการถือหุน้ใน บริษทั เอน็เอฟซี จาํกัด (มหาชน) :    ไม่มี     (ขอ้มลู ณ 28 สิงหาคม 2563)   

ทีอ่ยู่ตดิต่อ : บรษิัท เอ็นเอฟซี จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชัน้ 3 ถนนเดอะพารค์แลนด ์แขวงบางนาเหนือ 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
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