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สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับท่ี 4 (ประกอบวาระที่ 5) 
รายละเอียดกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)     

(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 
ประเภทธุรกิจ 

ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

 
 

นายสรรเสริญ จุฬางกูร 
 

1. 1. วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 
- 2 เมษายน 2548 

2. จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 
- 12 ปี 

3. การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 (1) บริษัทจดทะเบียน - จ านวน 1 บริษัท 
 (2) บริษัทท่ัวไป - จ านวน 35 บริษัท 

4. การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

5. การเข้าร่วมประชุมในปี 2560/ การประชุมทั้งหมด 
- คณะกรรมการบริษัท จ านวน 3/6 ครั้ง 

6. ประเภทของกรรมการที่เสนอ 
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

75 มัธยมศึกษา 
 
หลักสูตร : IOD 

- ไม่มี - 

ทางตรง 
83,115,000 หุ้น 

(31.99%) 
 

ทางอ้อม 
- ไม่มี - 

 

บิดานายทวีฉัตร 
จุฬางกูร  
และนายกรกฤช 
จุฬางกูร 
 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

2521 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต ์

บริษัททั่วไป 
2515 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี  โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ทุกชนิด 

2525 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก 
ทองเหลือง และปลอกสาย 

2529 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี  ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างท าแบบพิมพ์ 

2530 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพ
เน้นท์  

ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส ์

2531 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  
กรรมการ 

บจ.บางกอก อีเกิล วิง  ผลิตชิ้นส่วน Press Part 

2531 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างท าพวงมาลัยรถยนต์
และกระปุกเกียร์รถยนต์ 

2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  น าเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็ก
แผ่น รับจ้างตัดเหล็ก 

2534 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ 
เวิร์ค 

ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูป   
ชิ้นส่วนท่อไอเสีย 

2534 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ 

2534 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท          
แมนูแฟคเจอริ่ง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์
เลื่อน 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)     

(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 
ประเภทธุรกิจ 

ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นายสรรเสริญ จุฬางกูร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

2534 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล     
แมนูแฟคเจอริ่ง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่น
พลาสติก แผ่นเส้นใยอัดและแผ่นพลาสติก
เพื่อใช้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์  

 

2536 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง  ผลิตโช๊คอัพ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ระบบส่งก าลัง 
ระบบเบรค ระบบกันสะเทือนหรือระบบสติริ่ง 

2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

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

2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสาย
เข็มขัดนิรภัย 

2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าส าหรับหุ้มเบาะรถยนต์ 

2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์ 

2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนูแฟ็คเจอริ่ง  

ผลิตชิ้นส่วนยางส าหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์ และอืน่ๆ 

2539 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ    
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง  ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วน
อะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด 

2540 – ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท  ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตู
รถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้าย, 
ห่วงล็อคประตู  

2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีด
พลาสติกโลหะงานไม ้

2541 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี  ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วน
รถยนต์ 

2541 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี้  (ประเทศไทย)   ธุรกิจให้เช่า 

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัม
มิท  อินทีเรียส์  

ผลิตเบาะนั่งรถยนต ์

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอช เอส เอช  ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น 
2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์  ผลิต น าเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปู

พ้ืน หัวหมอนเบาะรถยนต์ 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)     

(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 
ประเภทธุรกิจ 

ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นายสรรเสริญ จุฬางกูร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ   

2546 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี 
เวียดนาม 

ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต ์

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท   ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง  ผลิตเบรคมือรถยนต ์

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท รีเทอร์ นิทโตกุ ซาวด์ พรู๊ฟ  ผลิตเพื่อขายและส่งออกซึ่งวัสดุกันเสียง
ส าหรับรถยนต์ 

2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ 
กอล์ฟคลับ 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ท ด ส อ บ คุ ณ ภ า พ 
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์และสอบ
เทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี ออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์และ
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สตีล อัลลายแอนซ์เซอร์วิส เซ็น
เตอร์ 

Coil Stee, Slitter Steel  
 

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
 

บจ. ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่
และอุปกรณ์ของยานพาหนะ 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)     

(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 
ประเภทธุรกิจ 

ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

 
 

นายมากาโต เทราอุรา 
 

1. วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 
- 2 เมษายน 2548 

2. จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 
- 12 ปี 

3. การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
(1) บริษัทจดทะเบียน - จ านวน 1 บริษัท 
(2) บริษัทท่ัวไป - จ านวน 33 บริษัท 

4. การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

5. การเข้าร่วมประชุมในปี 2560/ การประชุมทั้งหมด 
- คณะกรรมการบริษัท จ านวน 0/6 ครั้ง 

6. ประเภทของกรรมการที่เสนอ 
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

79 Mechanical 
Engineering, 
Faculty 
of 
Technology,  
Shizuoka 
University, 
ญ่ีปุ่น 
 

หลักสูตร: IOD 

- ไม่มี - 

ทางตรง 
- ไม่มี – 

 
ทางอ้อม 

- ไม่มี - 
 
 

ไม่มี   บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

2524 – ปัจจุบัน กรรมการ   บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต ์

บริษัททั่วไป 

2515 – ปัจจุบัน กรรมการ TSK (Korea) Co., Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์  

2516 - ปัจจุบัน กรรมการ Tajima TSK, Inc. ผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์

2516 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX KANTO, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต ์

2518 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

2521 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Indonesia ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต ์

2523 – ปัจจุบัน กรรมการ Dae Dong System Co., Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนต ์

2524 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Saitama, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต ์

2528 – ปัจจุบัน กรรมการ Izushi Cable, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต ์
2532 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Controls Inc. ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

และ Rear Slider 

2532 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Shimane, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2532 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Parts. Indonesia ผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์

2535 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX America Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 
2535 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ TSK of America Inc. บริษัทผู้ถือหุ้น 

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต ์

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต ์

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 
 

HI-LEX India Private Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต ์

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX  Vietnam Co., Ltd. ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Cable System Co., Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง

กระจกหน้าต่างรถยนต์ 



- 25 - 
 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)     

(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 
ประเภทธุรกิจ 

ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นายมากาโต เทราอุรา (ต่อ) 
 

    2545 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 

Guangzhou TSK Control Cable 
Co., Ltd. 

ผลิตชิ้นส่วนส าหรับรถยนต ์

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ Yantai TSK Cable System Co., 
Ltd. 

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea) ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
และ Door Module 

2549– ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Hungary Cable System 
Manufacturing LLC. 

ผลิตสายควบคุมรถยนต ์

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต ์

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต ์

2551- ปัจจุบัน กรรมการ Daedong HI-LEX of America Inc. 
LLC. 

ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
และ Door Module 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Sun Medical Technology 
Research Corp. 

ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Cirebon ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง

กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 

 

Chongqing Evaheart Medical 

Device Co., Ltd. 

ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 

 

 

HI-LEX Miyagi, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมราง

กระจกหน้าต่างรถยนต์ 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)     

(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 
ประเภทธุรกิจ 

ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

 
 

นายปริญญา ไววัฒนา 
 

1. วันท่ีได้รับแต่งต้ัง  
- 2 เมษายน 2548 

2. จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง  
- 12 ปี 

3. การด ารงต าแหน่งกรรมการ  
(1) บริษัทจดทะเบียน - จ านวน 3 บริษัท 
(2) บริษัทท่ัวไป  - ไม่มี 

4. การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท  
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

5. การเข้าร่วมประชุมในปี 2560/ การประชุมทั้งหมด 
- คณะกรรมการบริษัท จ านวน 6/6 ครั้ง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4/4 ครั้ง 
- คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จ านวน 2/2 ครั้ง 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 จ านวน 2/2 ครั้ง 

6. ประเภทของกรรมการที่เสนอ  
- กรรมการอิสระ 

7. คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ าของบริษัท 

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่
ปรึกษากฎหมาย) ของ บริษัท 

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมี
ผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการการยืม/
ให้กู้ยืมเงิน) ของบริษัท 

70   ปริญญาตรี 
(บัญชีบัณฑิต) 

  สาขาการบัญชี  
  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
หลักสูตร : IOD 
- Director 

Accreditation 
  Program 
(DAP 
35/2005)  

-  Audit 
Committee 

  Program 
(ACP 9/2005) 

- Director 
Certification 

  Program 
(DCP 
72/2006) 

 

ทางตรง 
- ไม่มี – 

 
ทางอ้อม 

- ไม่มี - 

 ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน 
 
 
2548 – พ.ค. 2559 
 
2548 - ปัจจุบัน 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก ากับดูแล
กิจการ 
 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต ์

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการการลงทุน 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล การลงทุนบริษัทอื่น 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)     

(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 
ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 
ประเภทธุรกิจ 

ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

 
 

นายฉัตรชัย เอียสกุล 
 

1. วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 
- 17 พฤษภาคม 2553 

2. จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง 
- 7 ปี 

3. การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
(1) บริษัทจดทะเบียน - จ านวน 2 บริษัท 
(2) บริษัทท่ัวไป - จ านวน 2 บริษัท 

4. การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท  
- ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

5. การเข้าร่วมประชุมในปี 2560/ การประชุมทั้งหมด 
- คณะกรรมการบริษัท จ านวน 6/6 ครั้ง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4/4 ครั้ง 
- คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ จ านวน 2/2 ครั้ง 
- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 จ านวน 2/2 ครั้ง 

6. ประเภทของกรรมการที่เสนอ  
- กรรมการอิสระ 

7. คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ าของบริษัท 

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี  
ที่ปรึกษากฎหมาย) ของ บริษัท 

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมี
ผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 
(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการการยืม/
ให้กู้ยืมเงิน) ของบริษัท 

62 ปริญญาโท 
สาขา
เศรษฐศาสตร ์ 
การวางแผน
และนโยบาย 
Northeastern 
University 
 
หลักสูตร : IOD 
- Director 
Accreditation 

  Program 
(DAP 
84/2010)  

ทางตรง 
- ไม่มี – 

 
ทางอ้อม 

- ไม่มี - 

ไม่มี   บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

2553 - ปัจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต ์

 

2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ ผลิตและจ าหนา่ยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 

บริษัททั่วไป  

2546 - 2550 ที่ปรึกษา บจ.แปซิฟิค กรุ๊ป อสังหาริมทรัพย์  

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส โกดังและท่าเทียบเรือ 

 


