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สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 4 
 รายละเอียดประวัตขิองกรรมการที�เลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายทวีฉัตร  จฬุางกรู 
 
1. จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่ง 
     - 9 ปี 
2. การดํารงตําแหน่งกรรมการ/  

ผู้บริหารในกิจการอื�น 
    (1) บริษัทจดทะเบียนอื�น                     
         - ไมม่ี 
    (2) บริษัทจํากดัอื�น 
         - จํานวน 35 บริษัท 
    (3) ไม่มีกิจการอื�นที�อาจทํา

ให้เกิดความขดัแย้งทาง 
         ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
3. การเข้าร่วมประชมุในปี 
    2555/การประชมุทั ?งหมด 
    - คณะกรรมการบริษัท 

จํานวน 5/5 ครั ?ง 
 

41 ปริญญาโท 
สาขา Finance  
Webster University 
 
 

19,109,300 หุ้น 
(7.36%) 

บตุรนายสรรเสริญ จฬุางกรู 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ   
ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2536 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ? อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างทําแบบพิมพ์ 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ  ผลิตชิ ?นสว่นยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt 

2538 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอริ�ง 

ผลิตชิ ?นสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส์ และอื�น ๆ 

    2538 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ู โฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ ?นสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์   

    2539 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์  

    2539 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  

    2541 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ ?นสว่นรถยนต์  

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

    2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั�น  ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื�น ๆ  

    2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
ทกุชนิด 

 

    2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท แมนู
แฟคเจอริ�ง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื�อน  

    2545 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี ? เวิร์ค 
 

ผลิตชิ ?นสว่นตวัถงัรถยนต์จากการปั_มขึ ?นรูป 
ชิ ?นสว่นท่อไอเสีย 

 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  
 

นําเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น 
รับจ้างตดัเหล็ก 
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียริ�ง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพ่ิมพ์ เครื�องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้ 

 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต นําเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพูื ?น 
หวัหมอนเบาะรถยนต์ 

 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียลแมนู
แฟคเจอริ�ง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก 
แผ่นเส้นใยอดัและแผ่นพลาสติก เพื�อใช้ประกอบ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและสาย
เข็มขดันิรภยั 

 

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าสําหรับหุ้มเบาะรถยนต์  

     2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

 

     2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี เวียดนาม  ผลิตชิ ?นสว่นเบาะที�นั�งรถยนต์  

     2546 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท ผลิตชิ ?นสว่นประกอบให้อตุสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลอืง และ
ปลอกสาย 

 

     2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ�ง  ผลิตเบรคมือรถยนต์  

     2547 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ไฮยา่ (ประเทศไทย) ผลิตและซอ่มแซมเครื�องจกัรและอปุกรณ์       
การผลิต 

 

     2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท  ผลิตชิ ?นสว่นรถยนต์  

     2549 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ท็อป ไฟล์ อิเล็คทรอนิค แอนด์    
โอโตโมทีฟ 

ผลิตหรือรับจ้างผลติเครื�องมือ ผลติชิ ?นสว่น   
ตวัถงัรถยนต์และชิ ?นสว่นอะไหลร่ถยนต์อื�น ๆ 

 

     2549 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ 
แมนแูฟคเจอริ�ง  

ผลิตแกนพวงมาลยั รวมทั ?งชิ ?นสว่นประกอบ 
และอปุกรณ์ของยานพาหนะ 

 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ออนกรีน มีเดีย ประกอบกิจการการพิมพ์  
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลบั 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.แคสมา เรสซิ�ง ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้าอปุกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ 

 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ปอเรชั�น 
 

ประกอบกิจการ หา ซื ?อ ขายและให้เช่าเกี�ยวกับ
สงัหาริมทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ทกุประเภท 

 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี ? แอ็คเซ็ส 
 

ประกอบกิจการจดัหา ซื ?อ ขาย และให้เช่า
เครื�องจกัร รวมทั ?งอปุกรณ์ชิ ?นสว่นของสินค้า 
ประเภทดงักลา่วทกุประเภท 

 

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ? สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม  

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภณัฑ์ 

 

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สตีล อลัลายแอนซ์ เซอร์วิส         
เซ็นเตอร์ 

Coil Steel  
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายกรกฤช  จฬุางกรู 
 
1. จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่ง 
     - 3 ปี 
2. การดํารงตําแหน่งกรรมการ/  

ผู้บริหารในกิจการอื�น 
    (1) บริษัทจดทะเบียนอื�น                     
         - ไมม่ี 
    (2) บริษัทจํากดัอื�น 
         - จํานวน 30 บริษัท 
    (3) ไม่มีกิจการอื�นที�อาจทํา

ให้เกิดความขดัแย้งทาง 
         ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
3. การเข้าร่วมประชมุในปี 
    2555/การประชมุทั ?งหมด 
    - คณะกรรมการบริษัท 

จํานวน 5/5 ครั ?ง 
 

35 ปริญญาโท 
สาขา Technology 
Management Program, 
American Inter Continental 
University, Los Angeles, 
สหรัฐอเมริกา 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director Accreditation   
  Program (DAP 77/2009) 
 

4,000,000 หุ้น  
(1.54%) 

บตุรนายสรรเสริญ  จฬุางกรู 
 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการสรรหา 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

2552 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ   
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชั�น ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอื�น ๆ 

2552 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ? อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างทําแบบพิมพ์ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
ทกุชนิด 

2552 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการ   
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี ? เวิร์ค  
 

ผลิตชิ ?นสว่นตวัถงัรถยนต์จากการปั_มขึ ?นรูป   
ชิ ?นสว่นท่อไอเสีย 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท     
แมนแูฟคเจอริ�ง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื�อน 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล     
แมนแูฟคเจอริ�ง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก 
แผ่นเส้นใยอดัและแผ่นพลาสติก เพื�อใช้ประกอบ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ูโฟม อินดสัตรี  ผลิตชิ ?นสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียริ�ง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพ่ิมพ์ เครื�องฉีดพลาสติก
โลหะงานไม้ 

    2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี  ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ ?นสว่นรถยนต์  

    2539 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์  

    2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต นําเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพูื ?น 
หวัหมอนเบาะรถยนต์ 

 

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.บางกอก อีเกิล วิง  ผลิตชิ ?นสว่น Press Part  
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอริ�ง  

ผลิตชิ ?นสว่นยางสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส์ และอื�น ๆ 

 

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างทําพวงมาลยัรถยนต์และ
กระปกุเกียร์รถยนต์ 

 

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  นําเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผน่ 
รับจ้างตดัเหล็ก 

 

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ? สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม  

     2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภณัฑ์ 

 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ออนกรีน มีเดีย ประกอบกิจการการพิมพ์  

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลบั 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.แคสมา เรสซิ�ง ประกอบกิจการผลิต และจําหน่ายสินค้าอปุกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ 

 

     2550 - ปัจจบุนั กรรมการ   
 

บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและสาย
เข็มขดันิรภยั 

 

     2549 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท  ผลิตชิ ?นสว่นผลิตภณัฑ์ระบบล็อคประตรูถยนต์ 
ฝากระโปรงรถยนต์  

 

     2549 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ฟจูิกิโกะ ครูาตะ  
แมนแูฟคเจอริ�ง 

ผลิตแกนพวงมาลยั รวมทั ?งชิ ?นสว่นประกอบ 
และอปุกรณ์ของยานพาหนะ 

 

     2548 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ไทยออโตอินดสัตรี  ผลิต ขาย ชิ ?นสว่น Press Part ของรถยนต์ และ
รถจกัรยานยนต์ 

 

     2548 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟคเจอริ�ง  ผลิต ขาย แกนพวงมาลยัรถยนต์  

     2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอริ�ง  ผลิตเบรคมือรถยนต์  

     2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ไฮยา่ (ประเทศไทย)  ผลิตและซอ่มแซมเครื�องจกัรและอปุกรณ์การผลิต  

     2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซมัมิท ประกอบกิจการผลิตชิ ?นสว่นรถยนต์  

     2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สตีล อลัลายแอนซ์ เซอร์วิส        
เซ็นเตอร์ 

Coil Steel  
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ชื�อ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จํานวนหุ้นและสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วนัที� 31 ต.ค. 2555) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวตัิการ
กระทําผิด ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท 

3. นายอภินนัท์ ณ ระนอง 
 
1. จํานวนปีที�ดํารงตําแหน่ง 
     - 7 ปี 
2. การดํารงตําแหน่งกรรมการ/  

ผู้บริหารในกิจการอื�น 
    (1) บริษัทจดทะเบียนอื�น                     
         - จํานวน 1 บริษัท 
    (2) บริษัทจํากดัอื�น 
         - จํานวน 1 บริษัท 
    (3) ไม่มีกิจการอื�นที�อาจทํา

ให้เกิดความขดัแย้งทาง 
          ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
3. คณุสมบตัิกรรมการอิสระ 
    - ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วน

ร่วมในการบริหารงาน ที�
ปรึกษาที� ได้รับเ งินเดือน
ประจํา ผู้ ให้บริการทาง
วิ ช า ชี พ  ห รื อ มี ค ว า ม 
สัมพันธ์ทางธุรกิจที� มีผล
ทําให้ไม่สามารถทําหน้าที�
ได้อยา่งอิสระ 

4. การเข้าร่วมประชมุในปี 
    2555/การประชมุทั ?งหมด 
   - คณะกรรมการบริษัท 

จํานวน 4/5 ครั ?ง 
   - คณะกรรมการตรวจสอบ 

จํานวน  2/3 ครั ?ง 
   - คณะกรรมการ กําหนด

ค่าตอบแทน 
จํานวน  2/2 ครั ?ง 
 

63 ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 ไมม่ี  
 

 ไมม่ี  2548 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน   

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

ไมม่ี 

  
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) 

  2541 - ปัจจบุนั กรรมการ   
ประธานบริหาร 

บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด  บริการจดังานเลี ?ยง  

   2551 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ   บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ บริหารจดัการโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

        

        
        

        

        

 


