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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 
รายละเอียดของคณะกรรมการอสิระให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จ านวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 2563) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวติัการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 
นายอภินนัท์ ณ ระนอง 

 
1. ท่ีอยูติ่ดต่อ : 
     บมจ.ไทยสตีลเคเบิล 
     เลขท่ี 700/737 หมูท่ี่ 1 
     ต าบลพานทอง  
     อ าเภอพานทอง 
     จงัหวดัชลบรีุ 20160 
 

2. การมีสว่นได้เสียในวาระการ 
    ประชมุ 
    - ไมม่ี    
    - ไมม่ีสว่นได้เสียพิเศษใน 
       ทกุวาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 
หลกัสตูร : IOD 
- Director Accreditation 
  Program (DAP 35/2005)  
- 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 

ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดแูล
กิจการ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 

2541 - ปัจจบุนั กรรมการ   
ประธานบริหาร 

บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด  บริการจดังานเลีย้ง 

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ.อมตะ ซมัมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์  
 

ผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
(เมื่อได้รับอนมุติัจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) 
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ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จ านวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 2563) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวติัการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 
นายวีรวฒัน์  ขอไพบลูย์ 

 
1. ท่ีอยูติ่ดต่อ : 
     บมจ.ไทยสตีลเคเบิล 
     เลขท่ี 700/737 หมูท่ี่ 1 
     ต าบลพานทอง  
     อ าเภอพานทอง 
     จงัหวดัชลบรีุ 20160 
 

2. การมีสว่นได้เสียในวาระการ 
    ประชมุ 
    - ไมม่ี    
    - ไมม่ีสว่นได้เสียพิเศษใน  

  ทกุวาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ  University of 
New Haven 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director Accreditation  
  Program, class 13/2004 
- Director Certification   
  Program, class 151/2011 
- Financial Statements for  
  Directors, class 14/2011 
 
หลกัสตูร : EDP 
- TLCA Executive  
  Development Program  
  รุ่น 12 

ทางตรง 
- ไมม่ี - 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 

 ไมม่ี 
  

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

2559 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูล
กิจการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2543 - กนัยายน 2560 
2556 - กรกฎาคม 
2560 
2556 - 2557 

กรรมการ 
 รองประธานกรรมการ 
 
รองประธานบริษัทฯ สาย
งานการตลาดและการ
ขาย 

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี ผลิตและจ าหนา่ยแบตเตอร่ี 

บริษัททัว่ไป 

2546 - กรกฎาคม 
2560 
2553 - 2557 
2558 - กนัยายน 
2560 
ตลุาคม 2560 - 
ปัจจบุนั 

กรรมการ 
 
รองประธานอาวโุส 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ร่วม 

บจ. ผลิตภณัฑ์ 3เค  ตวัแทนจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต์, แบตเตอร่ีรถ
กอล์ฟ, แบตเตอร่ีเพื่อแสงสวา่ง และแบตเตอร่ีรถ
มอเตอร์ไซด์ 

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 - ปัจจบุนั กรรมการประจ าคณะ
บริหารธุรกิจและการบญัชี 
ประเภท
ผู้ทรงคณุวฒุิ           

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  สถานบนัการศึกษา 

กรกฎาคม 2561 -
ปัจจบุนั 

กรรมการ บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์  การขนสง่และคลงัสินค้าให้เช่า 

 


