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รายละเอียดกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ                                                                                   สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 (ประกอบวาระท่ี 5) 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

  นายสรรเสริญ   จุฬางกรู 
 
1. วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
    - 2 เมษายน 2548 
2. จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 
     - 15 ปี 
3. การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
    (1) บริษัทจดทะเบียน                     
         - จ านวน 1 บริษัท 
    (2) บริษัททัว่ไป 
         - จ านวน 37 บริษัท 
4. การด ารงต าแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 
- ไมม่ีการด ารงต าแหน่ง 

5. การเข้าร่วมประชมุในปี 2563/ 
    การประชมุทัง้หมด 
    - คณะกรรมการบริษัท 

จ านวน 4/6 ครัง้ 
6. ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ 
     - กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 
 
 
 
 

78 ดษุฎีบณัฑิต 
 
หลกัสตูร : IOD 

- ไมม่ี - 

ทางตรง 
83,115,000 หุ้น 

(31.99%) 
 

ทางอ้อม 
- ไมม่ี - 

 

บิดา 
นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และ
นายวฒุิภมูิ 
จฬุางกรู 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

2521 - ปัจจบุนั 
 
2521 - พฤศจิกายน 2561 

ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 
2515 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
ทกุชนิด 

2525 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตชิน้สว่นประกอบให้อตุสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลอืง และ
ปลอกสาย 

2529 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างท าแบบพิมพ์ 

2530 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์  ผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิคส์ 

2531 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  
กรรมการ 

บจ.บางกอก อีเกิล วิง  ผลิตชิน้สว่น Press Part 

2531 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างท าพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

2533 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  น าเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตดัเหล็ก 

2534 - ปัจจบุนั 
 
 

ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี ้เวิร์ค  ผลิตชิน้สว่นตวัถงัรถยนต์จากการป๊ัมขึน้รูป   
ชิน้สว่นท่อไอเสีย 
 

2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอ่ืนๆ 

2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท          
แมนแูฟคเจอร่ิง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื่อน 

2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล     แมนู
แฟคเจอร่ิง  

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

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นายสรรเสริญ   จฬุางกรู (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2536 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โชวา่ แมนแูฟคเจอร่ิง  ผลิตโช๊คอพั ชิน้สว่นเคร่ืองยนต์ระบบสง่ก าลงั 
ระบบเบรค ระบบกนัสะเทือนหรือระบบสติร่ิง 

2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ  ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt 

2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและสาย
เข็มขดันิรภยั 

2538 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าส าหรับหุ้มเบาะรถยนต์ 

2538 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ูโฟม อินดสัตรี  ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์ 

2538 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอร่ิง  

ผลิตชิน้สว่นยางส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส์ และอ่ืนๆ 

2539 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการ 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

2539 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ    
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟคเจอร่ิง  ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทัง้ชิน้สว่น
อะไหลแ่ละอปุกรณ์ยานพาหนะทกุชนิด 

2540 - ปัจจบุนั 
 
 

ประธานกรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท  ผลิตชิน้สว่นผลิตภณัฑ์ระบบล็อคประตรูถยนต์ 
ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้าย, ห่วงล็อค
ประต ู 

2540 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียร่ิง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพิ่มพ์ เคร่ืองฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้ 

2541 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี  ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิน้สว่นรถยนต์ 

2541 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อินดสัตรี ้ (ประเทศไทย)   ธุรกิจให้เช่า 
 

2542 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. แอเดียนท์ แอนด์ ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ ผลิตเบาะนัง่รถยนต์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอช เอส เอช  ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอ่ืน 
2545 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต น าเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพืูน้ 

หวัหมอนเบาะรถยนต์ 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นายสรรเสริญ   จฬุางกรู (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2545 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

2546 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี เวียดนาม ผลิตชิน้สว่นเบาะท่ีนัง่รถยนต์ 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท   ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ 

2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอร่ิง  ผลิตเบรคมือรถยนต์ 

2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท รีเทอร์ นิทโตก ุซาวด์ พรู๊ฟ  ผลิตเพื่อขายและสง่ออกซึง่วสัดกุนัเสียงส าหรับ
รถยนต์ 

2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่กอล์ฟ
คลบั 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภณัฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเคร่ืองมือวดั 
วิเคราะห์วิจัยและพฒันาเทคโนโลยี ออกแบบ
เค ร่ืองมือ  แม่พิมพ์และกระบวนการผลิต
ชิน้สว่นยานยนต์ 

2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซมัมิท ประกอบกิจการผลิตชิน้สว่นรถยนต์ 

2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ซมัมิท โอโต บอดี ้สกิลล์ เดเวลอป
เม้นท์ เซ็นเตอร์   

ประกอบกิจการฝึกอบรม 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.สตีล อลัลายแอนซ์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 
 

Coil Steel, Slitter Steel  

2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
 

บจ. ซมัมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิน้สว่นอะไหลแ่ละ
อปุกรณ์ของยานพาหนะ 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 
นายมากาโต เทราอุรา 

 
1. วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
    - 2 เมษายน 2548 
2. จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 
     - 15 ปี 
3. การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
    (1) บริษัทจดทะเบียน                     
         - จ านวน 1 บริษัท 
    (2) บริษัททัว่ไป 
         - จ านวน 25 บริษัท 
4. การด ารงต าแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 
- ไมม่ีการด ารงต าแหน่ง 

5. การเข้าร่วมประชมุในปี2563/ 
    การประชมุทัง้หมด 
    - คณะกรรมการบริษัท 

จ านวน 0/6 ครัง้ 
6. ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ 
     - กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

82 Mechanical 
Engineering, 
Faculty 
of Technology,  
Shizuoka 
University, 
Japan 
 
หลกัสตูร: IOD 

- ไมม่ี - 

ทางตรง 
- ไมม่ี - 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 
 
 

ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

2524 - ปัจจบุนั กรรมการ   บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 

2515 - ปัจจบุนั กรรมการ TSK (Korea) Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  

2516 - ปัจจบุนั กรรมการ Tajima TSK, Inc. ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ 

2516 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX KANTO, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ 

2518 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

2523 - ปัจจบุนั กรรมการ Dae Dong System Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ 

2524 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Saitama, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2528 - ปัจจบุนั กรรมการ Izushi Cable, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ 

2532 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Controls Inc. ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ 
Rear Slider 

2532 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Shimane, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ 

2535 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX America Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ 

2535 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ TSK of America Inc. บริษัทผู้ ถือหุ้น 

2536 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2538 - ปัจจบุนั กรรมการ Chongqing HI-LEX Cable System 
Group  Co., Ltd. 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2542 - ปัจจบุนั กรรมการ 
 

HI-LEX India Private Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2542 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX  Vietnam Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

2543 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Cable System Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ 
 

Guangzhou TSK Control Cable Co., 
Ltd. 

ผลิตชิน้สว่นส าหรับรถยนต์ 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea) ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ 
Door Module 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Hungary Cable System 
Manufacturing LLC. 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์ 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นายมากาโต เทราอรุา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ Guangdong HI-LEX Cable System 
Co., Ltd. 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ Changchun HI-LEX Auto Cable Co., 
Ltd. 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ Daedong HI-LEX of America Inc. LLC. ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ 
Door Module 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ Sun Medical Technology Research 
Corp. 

ผลิตอปุกรณ์ทางการแพทย์ 
 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ Chongqing Evaheart Medical Device 
Co., Ltd. 

ผลิตอปุกรณ์การแพทย์ 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Miyagi, Inc ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 33 - 

ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นายปริญญา ไววัฒนา 
 
1. วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
    - 2 เมษายน 2548 
2. จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 
    - 15 ปี 
    เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่ง      
    จนครบวาระท่ีเสนอในครัง้นี ้
    - 18 ปี 
3. การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
    (1) บริษัทจดทะเบียน                     
         - จ านวน 5 บริษัท 
    (2) บริษัททัว่ไป 
         - ไมม่ี 
4. การด ารงต าแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 
- ไมม่ีการด ารงต าแหน่ง 

5. การเข้าร่วมประชมุในปี2563/ 
    การประชมุทัง้หมด 
    - คณะกรรมการบริษัท 

จ านวน 6/6 ครัง้ 
   - คณะกรรมการตรวจสอบ 

จ านวน 4/4 ครัง้ 
   - คณะกรรมการก ากบัดแูล  
      กิจการ  
      จ านวน 2/2 ครัง้ 
 
 

73    ปริญญาตรี (บญัชี
บณัฑิต) สาขาการ
บญัชี  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 
หลกัสตูร : IOD 
- Director 

Accreditation 
Program  

   (DAP 35/2005)  
-  Audit Committee 

Program  
   (ACP 9/2005) 

- Director  
  Certification  
  Program (DCP  
  72/2006) 
- Monitoring the  
  System  of    

  Internal  
  Control and Risk  
  Management  

  (MIR 2/2008) 

- Role of the 
Compensation   

     Committee  
     (RCC 10/2010) 

ทางตรง 
- ไมม่ี - 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 

 ไมม่ี  บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

1 กรกฎาคม 2563 - 
ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ บมจ.สายการบินนกแอร์ ธุรกิจสายการบิน 

มีนาคม 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ.นวนคร อสงัหาริมทรัพย์ 

 พฤษภาคม 2559 - 
ปัจจบุนั 
 
 
2548 - พฤษภาคม 2559 
 
2548 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

 2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการการลงทนุ 
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล การลงทนุบริษัทอ่ืน  

   2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชัน่ เทคโนโลยี / สื่อสาร  
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นายปริญญา ไววัฒนา (ต่อ) 
   - คณะกรรมการสรรหา 
      และก าหนดค่าตอบแทน 
      จ านวน 2/2 ครัง้ 
6. ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ 
   - กรรมการอิสระ 
7. คณุสมบติักรรมการอิสระ 
   - ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการ   
      บริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ 
      ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
      ของบริษัท 
   - ไมเ่ป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น 
      ผู้สอบบญัชีท่ีปรึกษากฎหมาย)   
      ของบริษัท 
  - ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมี 
    นยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม ่
    สามารถท าหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ 
    (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดิุบ/สินค้า/ 
    บริการการยืม/ให้กู้ยืมเงิน) ของ 
    บริษัท 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 
 

นายฉัตรชัย เอียสกุล 
 

1. วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
    - 17 พฤษภาคม 2553 
2. จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 
     - 10 ปี 
    เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่ง 
    จนครบวาระท่ีเสนอในครัง้นี ้
    - 13 ปี 
3. การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
    (1) บริษัทจดทะเบียน                     
         - จ านวน 2 บริษัท 
    (2) บริษัททัว่ไป 
         - จ านวน 1 บริษัท 
4. การด ารงต าแหน่งกรรมการ/  
ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 
- ไมม่ีการด ารงต าแหน่ง 

5. การเข้าร่วมประชมุในปี 2563/ 
    การประชมุทัง้หมด 
    - คณะกรรมการบริษัท 

จ านวน 6/6 ครัง้ 
   - คณะกรรมการตรวจสอบ 

จ านวน 4/4 ครัง้ 
   - คณะกรรมการก ากบัดแูล  
      กิจการ  
      จ านวน 2/2 ครัง้ 
 

65 ปริญญาโท 
สาขาเศรษฐศาสตร์  
การวางแผนและ
นโยบาย 
Northeastern 
University 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director  

     Accreditation 
  Program 
  (DAP 84/2010)  

ทางตรง 
- ไมม่ี - 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 

ไมม่ี   บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

2553 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2558 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริษัท บมจ.ไทยบรรจภุณัฑ์ และการพิมพ์ ผลิตและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑ์และการพิมพ์ 

บริษัททัว่ไป 

2562 - ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 

กรรมการผู้จดัการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส โกดงัและท่าเทียบเรือ 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นายฉัตรชัย เอียสกุล (ต่อ) 
   - คณะกรรมการสรรหาและก าหนด 
     ค่าตอบแทน 
      จ านวน 2/2 ครัง้ 
6. ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ 
     - กรรมการอิสระ 
7. คณุสมบติักรรมการอิสระ 
   - ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการ 
      บริหารงานพนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ี  
      ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 
      ของบริษัท 
   - ไมเ่ป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น 
      ผู้สอบบญัชีท่ีปรึกษากฎหมาย)  
      ของบริษัท 
    - ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมี 
      นยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม ่
      สามารถท าหน้าท่ีได้อยา่งเป็น 
      อิสระ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดิุบ/ 
      สินค้า/บริการการยืม/ให้กู้ยืมเงิน)  
      ของบริษัท 

 
 


