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รายละเอียดกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ                                                                                   สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 (ประกอบวาระท่ี 5) 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

  
นายทวีฉัตร จฬุางกรู 

 
1. วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
    - 2 เมษายน 2548 
2. จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 
     - 16 ปี 
3. การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
    (1) บริษัทจดทะเบียน                     
         - จ านวน 1 บริษัท 
    (2) บริษัททัว่ไป 
         - จ านวน 28 บริษัท 
4. การด ารงต าแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 
- ไมม่ีการด ารงต าแหน่ง 

5. การเข้าร่วมประชมุในปี 2564/ 
    การประชมุทัง้หมด 
    - คณะกรรมการบริษัท 

จ านวน 5/5 ครัง้ 
6. ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ 
     - กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
 
 
 
 
 

49 ปริญญาโท สาขา 
Finance Webster 
University  
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director 
Accreditation 
Program 
(DAP109/2014) 

ทางตรง 
21,294,700 หุ้น 

 (8.20%) 
 

ทางอ้อม 
- ไมม่ี - 

 

บตุรนาย
สรรเสริญ 
จฬุางกรู และ
พ่ีชายนายณฐั
พล จฬุางกรู 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

ธันวาคม 2561 – ปัจจบุนั 
 
2546 - ปัจจบุนั 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 

2536 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างท าแบบพิมพ์ 

2538 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ู โฟม อินดสัตรี  ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์  

2539 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

2539 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟคเจอร่ิง ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทัง้ชิน้สว่น
อะไหลแ่ละอปุกรณ์ยานพาหนะทกุชนิด 

2541 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิน้สว่นรถยนต์ 

2541 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ซมัมิท อินดสัตรี ้(ประเทศไทย) ธุรกิจให้เช่า 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่  ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอ่ืนๆ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ทกุชนิด 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท แมนแูฟค
เจอร่ิง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื่อน 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต 
บอดี ้เวิร์ค 

ผลิตชิน้สว่นตวัถงัรถยนต์จากการป๊ัมขึน้รูป 
ชิน้สว่นท่อไอเสีย 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  น าเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตดัเหล็ก 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียร่ิง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพิ่มพ์ เคร่ืองฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต น าเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพืูน้ 
หวัหมอนเบาะรถยนต์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียลแมนแูฟค
เจอร่ิง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก 
แผ่นเส้นใยอดัและแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นายทวีฉัตร  จฬุางกรู (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าส าหรับหุ้มเบาะรถยนต์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างท าพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี เวียดนาม  ผลิตชิน้สว่นเบาะท่ีนัง่รถยนต์ 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท  โอโตพาร์ท ผลิตชิน้สว่นประกอบให้อตุสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลอืง    
และปลอกสาย 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอร่ิง  ผลิตเบรคมือรถยนต์ 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท  ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ 
2548 - ปัจจบุนั กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอร่ิง 

ผลิตชิน้สว่นยางส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส์ และอ่ืนๆ 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตชิน้สว่นยางส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส์ และอ่ืนๆ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่กอล์ฟ
คลบั 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ปอเรชัน่ ประกอบกิจการ หา ซือ้ ขายและให้เช่าเก่ียวกับ
สงัหาริมทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ทกุประเภท 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี ้แอ็คเซ็ส 
 

ประกอบกิจการจดัหา ซือ้ ขาย และให้เช่า
เคร่ืองจกัร รวมทัง้อปุกรณ์ชิน้สว่นของสินค้า 
ประเภทดงักลา่วทกุประเภท 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภณัฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเคร่ืองมือวดั 
วิเคราะห์วิจยัและพฒันาเทคโนโลยี ออกแบบ
เคร่ืองมือ แมพิ่มพ์และกระบวนการผลิต
ชิน้สว่นยานยนต์ 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

  
นายณฐัพล จฬุางกรู 

 
1. วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
    - 1 มกราคม 2564 
2. จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 
     - 9 เดือน 
3. การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
    (1) บริษัทจดทะเบียน                     
         - จ านวน 1 บริษัท 
    (2) บริษัททัว่ไป 
         - จ านวน 10 บริษัท 
4. การด ารงต าแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 
- ไมม่ีการด ารงต าแหน่ง 

5. การเข้าร่วมประชมุในปี 2564/ 
    การประชมุทัง้หมด 
    - คณะกรรมการบริษัท 

จ านวน 4/4 ครัง้ 
6. ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ 
     - กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 

45 ปริญญาโท : 
Lincoln University 
USA  
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director 
Accreditation 
Program 
(DAP179/2021) 

ทางตรง 
- ไมม่ี - 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 
 

บตุรนาย
สรรเสริญ 
จฬุางกรู และ
น้องชายนาย
ทวีฉัตร จฬุาง
กรู 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
2564-ปัจจบุนั กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 

2545-ปัจจบุนั กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างท าแบบพิมพ์ 

2545-ปัจจบุนั กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอ่ืนๆ 

2545-ปัจจบุนั กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล น าเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 

รับจ้างตดัเหล็ก 

2545-ปัจจบุนั ประธานบริหาร / กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 

2545-ปัจจบุนั ประธานบริหาร / กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.แอ็คมี่ รีเฟรชเมนท์ ประกอบกิจการขายสินค้าและให้บริการ/

บริการด้านซกั อบ รีด ส าหรับโรงแรม 

อตุสาหกรรม และลกูค้าปลีกยอ่ย 

2550 – ปัจจบุนั ประธานบริหาร / กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่คนัทรี 

คลบั 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ/บริการ 

 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บล.ซมัมิท  ออนกรีน มีเดีย ประกอบกิจการด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ 

2551 – ปัจจบุนั ประธานบริหาร / กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. เรียลแลนด์ ดิเวลล็อปเมนท์ อพาร์ทเมนท์ 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.แอมเพิล เอสเตท อาคารพาณิชย์ – เช่า 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เดอะ ทีเจ จอมเทียน พทัยา โรงแรม/บริการ 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

  
นายอภินนัท์  ณ ระนอง 

 
1. วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
    - 2 เมษายน 2548 
2. จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 
     - 16 ปี 
   เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่ง    
   จนครบวาระท่ีเสนอครัง้นี ้
    - 19 ปี 
3. การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
    (1) บริษัทจดทะเบียน                     
         - จ านวน 1 บริษัท 
    (2) บริษัททัว่ไป 
         - จ านวน 2 บริษัท 
4. การด ารงต าแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 
- ไมม่ีการด ารงต าแหน่ง 

5. การเข้าร่วมประชมุในปี 2564/ 
    การประชมุทัง้หมด 
    - คณะกรรมการบริษัท 

จ านวน 5/5 ครัง้ 
   - คณะกรรมการตรวจสอบ 

จ านวน 4/4 ครัง้ 
 
 

71 ปริญญาตรี สาขา
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียง 
ใหม ่
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director 
Accreditation 
Program 
(DAP35/2005) 

- Audit 
Committee 
Program (ACP 
9/2005) 

- Monitoring the 
System of 
Internal Control 
and Risk 
Management 
(MIR 2/2008) 

 

ทางตรง 
- ไมม่ี - 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 

- ไมม่ี - บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
พฤษภาคม 2559 - 
ปัจจบุนั 
 
 
2548 - ปัจจบุนั 
 
 
2548 - พฤษภาคม 2559 

ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 

2541 - ปัจจบุนั กรรมการ   
ประธานบริหาร 

บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด  บริการจดังานเลีย้ง 

พฤษภาคม 2557 - 
ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ บจ.อมตะ ซมัมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์  ผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ 
(เมื่อได้รับอนมุติัจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นายอภินนัท์  ณ ระนอง (ต่อ) 
   - คณะกรรมการก ากบัดแูล  
      กิจการ  
      จ านวน 2/2 ครัง้ 
   - คณะกรรมการสรรหา 
      และก าหนดค่าตอบแทน 
      จ านวน 2/2 ครัง้ 
6. ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ 
     - กรรมการอิสระ 
7. คณุสมบติักรรมการอิสระ 

  - ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมใน
การบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ าของบริษัท 

  - ไมเ่ป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ 
(เช่นผู้สอบบญัชีท่ีปรึกษา
กฎหมาย) ของบริษัท 

 - ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมี 
      นยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม ่

สามารถท าหน้าท่ีได้อยา่งเป็น 
อิสระ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดิุบ/
สินค้า/บริการการยืม/ให้กู้ยืม
เงิน) ของบริษัท 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

  
นายวีรวฒัน์  ขอไพบลูย์ 

 
1. วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
    - 26 มกราคม 2559 
2. จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 
     - 5 ปี 
เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่ง
จนครบวาระท่ีเสนอครัง้นี ้
    - 8 ปี 
3. การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
    (1) บริษัทจดทะเบียน                     
         - จ านวน 2 บริษัท 
    (2) บริษัททัว่ไป 
         - จ านวน 6 บริษัท 
4. การด ารงต าแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 
- ไมม่ีการด ารงต าแหน่ง 

5. การเข้าร่วมประชมุในปี 2564/ 
    การประชมุทัง้หมด 
    - คณะกรรมการบริษัท 

จ านวน 5/5 ครัง้ 
    - คณะกรรมการตรวจสอบ 

จ านวน 4/4 ครัง้ 
 
 
 

 53 ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ  
University of New 
Haven ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director 
Accreditation 
Program 
(DAP13/2004) 

- Director 
Certification 
Program 
(DCP151/2011) 

- Financial 
Statements for 
Directors 
(FSD14/2011) 

 
หลกัสตูร : EDP 
- TLCA Executive 
Development 
Program รุ่น 12 

 
 
 

ทางตรง 
- ไมม่ี - 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 

- ไมม่ี - บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
 2559 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2543 - กนัยายน 2560 
 
2556 - กรกฎาคม 2560 
 
2556 - 2557 

กรรมการ  
 
รองประธานกรรมการ 
 
รองประธานบริษัทฯ สายงาน
การตลาด 

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี ผลิตและจ าหนา่ยแบตเตอร่ี 

บริษัททัว่ไป 

2546 - กรกฎาคม 2560 
 
2553 – 2557 
 
2558 - กนัยายน 2560 
 
ตลุาคม 2560 - มกราคม 
2561 

กรรมการ 
 
รองประธานอาวโุส 
 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม 

บจ. ผลิตภณัฑ์ 3เค  ตวัแทนจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต์, แบตเตอร่ี
รถกอล์ฟ, แบตเตอร่ีเพื่อแสงสวา่ง และ
แบตเตอร่ีรถมอเตอร์ไซด์ 
 
 

2543 - กรกฎาคม 2560 กรรมการ บจ. ไทย นนัเฟอรัส เมทลั  ประกอบกิจการหลอมตะกัว่ผสมและตะกัว่
บริสทุธ์ิ 

2551 - กรกฎาคม 2560 กรรมการ บจ. 3เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี  ผลิตและจ าหนา่ยงานโลหะ, ขาย, ให้เช่า และ
ให้บริการบ ารุงรักษาซอ่มแซมแบตเตอร่ี 

2553 - กรกฎาคม 2560 กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส  ผลิตและจ าหนา่ยเก่ียวกบัพลาสติกทกุชนิด 

2559 - 2563 กรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจ
และการบญัชี ประเภท
ผู้ทรงคณุวฒุิ         

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  สถานบนัการศึกษา 

กรกฎาคม 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์  การขนสง่และคลงัสินค้าให้เช่า 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นายวีรวฒัน์  ขอไพบลูย์ (ต่อ) 
   - คณะกรรมการก ากบัดแูล  
      กิจการ  
      จ านวน 2/2 ครัง้     
   - คณะกรรมการสรรหา 
      และก าหนดค่าตอบแทน 
      จ านวน 2/2 ครัง้ 
6. ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ 
     - กรรมการอิสระ 
7. คณุสมบติักรรมการอิสระ 

  - ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมใน
การบริหารงาน พนกังาน 
ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ าของบริษัท 

  - ไมเ่ป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ 
(เช่นผู้สอบบญัชีท่ีปรึกษา
กฎหมาย) ของบริษัท 

 - ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมี 
      นยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม ่

สามารถท าหน้าท่ีได้อยา่งเป็น 
อิสระ (เช่น การซือ้/ขายวตัถดิุบ/
สินค้า/บริการการยืม/ให้กู้ยืม
เงิน) ของบริษัท 

    

 


