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สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับท่ี 9 
รายละเอียดของคณะกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 
 

นายอภินันท์ ณ ระนอง 
 
1. ที่อยู่ติดต่อ : 
     บมจ.ไทยสตีลเคเบิล 
     นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
     เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 
     ต าบลพานทอง  
     อ าเภอพานทอง 
     จังหวัดชลบุรี 20160 
 

2. การมีส่วนได้เสียในวาระการ 
    ประชุม 
    - ไม่มี    
 

65 ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตร : 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 
- ไม่มี – 

 
ทางอ้อม 

- ไม่มี - 

 ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

พฤษภาคม 2559 – 
ปัจจุบัน 
 
2548 - พฤษภาคม 
2559 
 
2548 - ปัจจุบัน 
 

ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 
 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากับดูแล
กิจการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต ์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ   บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท ์ บริหารจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัททั่วไป 

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ   
ประธานบริหาร 

บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด  บริการจัดงานเลี้ยง 

พฤษภาคม - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์  
 

ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(เมื่อได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท (%)     
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

 
 

นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ 
 
1. ที่อยู่ติดต่อ : 
     บมจ.ไทยสตีลเคเบิล 
     นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
     เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 
     ต าบลพานทอง  
     อ าเภอพานทอง 
     จังหวัดชลบุรี 20160 
 

2. การมีส่วนได้เสียในวาระการ 
    ประชุม 
    - ไม่มี    
 

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

ทางตรง 
- ไม่มี – 

 
ทางอ้อม 

- ไม่มี - 

ไม่มี   บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

2559 - ปัจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดูแล
กิจการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต ์

2543 – ก.ย. 2560 กรรมการ   
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ 

 
ผลิตและจ าหนา่ยแบตเตอรี่ 2556 – ก.ค. 2560 รองประธานกรรมการ 

 รองประธานบริษัทฯ สาย
งานการตลาดและการ
ขาย 

บริษัททั่วไป 
2546 – ก.ค. 2560 กรรมการ 

บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค  
ตัวแทนจ าหน่ายแบตเตอรี่รถยนต,์ แบตเตอรี่รถ
กอล์ฟ, แบตเตอรี่เพ่ือแสงสว่าง และแบตเตอรี่รถ
มอเตอร์ไซด ์

2553 – 2557 รองประธานอาวุโส 

2558 – ก.ย. 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ต.ค.2560–ปัจจุบัน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ร่วม 

2543 – ก.ค. 2560 กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล  
ประกอบกิจการหลอมตะกั่วผสมและตะกั่ว
บริสุทธิ์ 

2551 – ก.ค. 2560 กรรมการ บจ. 3เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่  
ผลิตและจ าหนา่ยงานโลหะ, ขาย, ให้เช่า และ
ให้บริการบ ารุงรักษาซ่อมแซมแบตเตอรี่ 

2553 – ก.ค. 2560 กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส  ผลิตและจ าหนา่ยเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการประจ าคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี 
ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ           

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สถานบันการศึกษา 

 


