นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ

ต�ำแหน่ง		 กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
อายุ		 62 ปี
การศึกษา
• ปริญญาโท : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง
• ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
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14 ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
			
บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น
9 ต.ค.2561 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อบรม/สัมมนา
			
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai-IOD)
			
ค่าตอบแทน
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113 			
บมจ. สาลี่ พริ้นติ้ง
ปี 2552
11 ม.ค. 2565–28 ก.พ. 2565 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 1
			
บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น
ปี 2545
9 ต.ค.2561–18 ส.ค.2563 กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
			
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
หลักสูตร แนวโน้ม ทิศทางการท�ำ M&A ประเด็นส�ำคัญที่ต้อง 17 ม.ค.2561–9 ต.ค.2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและกลยุทธ์การท�ำ M&A ให้ประสบความส�ำเร็จ 			
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปี 2564
2560 –มี.ค.2562
ที่ปรึกษา บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์
หลักสูตร “THE NEW CFO 2021 # How To Make Financial
Instruments Work ปี 2564
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่นที่มิ ใช่บริษัทจดทะเบียนใน
หลักสูตร CFO’s Refresher Course รุ่นที่ 2 ปี 2564
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
23 ธ.ค.2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ขอบสนาม
หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 5 ปี 2561 15 พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
หลักสูตร รับมือเกณฑ์การรับรูร้ ายได้ใหม่ตาม TFRS 15 ส�ำหรับ 			
บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น
ธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2 ปี 2561
29 ม.ค.2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เนชั่น นิวส์
• โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน		 25 ม.ค.2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.เนชั่น คอฟฟี่
การทุจริต CAC
12 พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
หลักสูตร Road to Certify ครั้งที่ 3/2562
			
บจก.กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย
• ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.
1 มิ.ย.2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษทั บจก. สเวน คอร์ปอเรชัน่
หลั ก สู ต ร Data Governance and Personal Data 6 ม.ค.2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
Protection Course รุ่นที่ 1 ปี 2564
			
บจก. แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วสิ
• KPMG Phoomchai Holdings Co., Ltd.
16 พ.ย.2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
หลั ก สู ต ร One report, sustainability disclosure 			
บจก. เนชั่น ดิจิทัล คอนเทนท์
requirement ปี 2564
16 พ.ย. 2563–20 ธ.ค. 2564 กรรมการบริษัท บจก.คมชัดลึก มีเดีย
			
12 พ.ย. 2563–17 ธ.ค. 2564 กรรมการบริษัท
จ�ำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
			
บจก. แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์
- นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
หุ้น
13 ก.พ.2563–9 ธ.ค.2563 กรรมการบริษัท บจก. อะราวเดอะเวิลด์
- คู่สมรส 			
หุ้น
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
หุ้น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของ
						
บริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 			
-ไม่มี -					
-ไม่มี จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 7 เดือน
ประวัติการท�ำงาน
(ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2563)
1 มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร 						
			
บมจ. เนชัน่ บรอดแคสติง้ คอร์ปอเรชัน่ การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) ปี 2564
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
5/5
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
		
1/1
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29One
ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า
Report 2564
			
ตอบแทน บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น

