
เอกสารแนบ 1 

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
1. ช่ือ  นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล 
 เสนอแต่งตั้งเป็น  กรรมการอิสระ 
 อาย ุ  67  ปี 
 การศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    Master of Science, Textile Technology, University of Leeds, U.K 
   ปริญญาตรีอุตสาหการโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 การฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCOT) รุ่น1 
   หลกัสูตร DCP รุ่นท่ี 83 
   หลกัสูตรวทิยาการตลาดทุนรุ่นท่ี 5 
 การเขา้ร่วมประชุมปี 2557       ประชุมคณะกรรมการ 6/6 คร้ัง 
 ประสบการณ์  2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
     บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 
   2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั วทิยค์อร์ป โปรดกัส์ จาํกดั 
   2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่ จาํกดั(มหาชน) 
   2547 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั หลกัทรัพย ์เอเซียพลสั จาํกดั (มหาชน) 
   2552 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 
   2552 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 
   2552 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 
   2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั นวตกรรมจามจุรี จาํกดั 
   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทย แอร์ไลน์ โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
   2534 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสพีซี โฮมไอเดีย จาํกดั 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  6  ปี 
 วนัท่ีไดรั้บตาํแหน่ง  30 เมษายน 2552 
 

 สดัส่วนการถือหุน้  ไม่มี(0%ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง) 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  1.กรรมการ บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่ จาํกดั(มหาชน) 
 ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    2.กรรมการตรวจสอบ บริษทั หลกัทรัพย ์เอเซียพลสั จาํกดั (มหาชน) 
   3.กรรมการตรวจสอบ บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 
   4.กรรมการตรวจสอบ บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 
   5.กรรมการตรวจสอบ บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 1.กรรมการ บริษทั วทิยค์อร์ป โปรดกัส์ จาํกดั 
 ในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอ่ืน 2.กรรมการ บริษทั นวตกรรมจามจุรี จาํกดั 
 (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)    3.กรรมการ  บริษทั ไทย แอร์ไลน์ โฮลด้ิงส์ จาํกดั 
   4.กรรมการ บริษทั เอสพีซี โฮมไอเดีย จาํกดั 
 

 การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 ต่อบริษทั         
 

 เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของ ไม่เป็น 
 ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
 บริษทัฯ/บริษทัยอ่ย   
 

 มีความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ/บริษทัในเครือ/บริษทัร่วม/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจจะมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
 -เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษา ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 
 -เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย)    ไม่เป็น 
 -มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการ/การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน)   ไม่มี 
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2. ช่ือ  นายสุระศักดิ์  เคารพธรรม 

 เสนอแต่งตั้งเป็น  กรรมการ 
 

 อาย ุ  50  ปี 
 

 การศึกษา  Master of Business Administration, University of   

   Pennsylvania (USA) 

    Master of Science, Industrial Engineering, University of 

    Michigan (USA) 

    ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้าสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
  

 การฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  9 
 

 การเขา้ร่วมประชุมปี 2557         ประชุมคณะกรรมการ 5/6 คร้ัง 
 

 ประสบการณ์  2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

   2555 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไพรเวท อิควต้ีิ (ประเทศไทย) จาํกดั  

     2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แมค็กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

   2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

   2549 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร  บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  7  ปี 
 

 วนัท่ีไดรั้บตาํแหน่ง  8 มกราคม 2551   
 

 สดัส่วนการถือหุน้  เป็นตวัแทนของบริษทั เอเซีย อินเวสตเ์มน้ท ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั  
   โดยถือหุน้จาํนวน 46,163,900 หุน้ คิดเป็น 16% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง 

 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 1.กรรมการ บริษทั แมค็กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    2.กรรมการ บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
   3.กรรมการบริหาร  บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 1.กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไพรเวท อิควต้ีิ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 ในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)    
 

 การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 
 ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 ต่อบริษทั       
 
 เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของ กรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
 บริษทัฯ/บริษทัยอ่ย 
  
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 

 
3. ช่ือ  นายสมบุญ  เกดิหลนิ 
 

 เสนอแต่งตั้งเป็น  กรรมการ 
 

 อาย ุ  56  ปี 
 

 การศึกษา  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยับูรพา 

   -ปริญญาตรีรัฐศาสตร์   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

 การฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  32 
 

 การเขา้ร่วมประชุมปี 2557         ประชุมคณะกรรมการ 6/6 คร้ัง 
 

 ประสบการณ์  2554 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ 

     กลุ่มบริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

   2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน)  

   2555 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอสเอน็ซี ครีเอติวต้ีิ แอนโทโลจี จาํกดั 

   2554 – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จาํกดั 

   2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จาํกดั 

   2547 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จาํกดั 

   2542 - 2554 กรรมการ บริษทั เอส เอ เอส อินโนเวชัน่ จาํกดั  
    

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  11  ปี 

 วนัท่ีไดรั้บตาํแหน่ง  19 เมษายน 2547   
 

 สดัส่วนการถือหุน้   7,949 หุน้ คิดเป็น 0.003% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  ไม่มี 
 ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร ไม่มี 
 ในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอ่ืน 
 (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)   
    

 การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

 ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 ต่อบริษทั 
 

 เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของ ไม่เป็น 
 ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
 บริษทัฯ/บริษทัยอ่ย 
 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 

 

 

4. ช่ือ  นายสามติต์ ผลติกรรม 
 

 เสนอแต่งตั้งเป็น  กรรมการ 
 

 อาย ุ  47  ปี 
  

 การศึกษา  ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ 

   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(NIDA) 

   ปริญญาตรี วศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 

 การฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  33 
 

 การเขา้ร่วมประชุมปี 2557         ประชุมคณะกรรมการ 6/6 คร้ัง 
 

 ประสบการณ์  2554 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร 

     บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน) 

   2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พาราไดซ์ พลาสติก จาํกดั  

   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อินฟินิต้ี พาร์ท จาํกดั 

   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อิมมอทลั พาร์ท จาํกดั    

   2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อลัทิเมท พาร์ท จาํกดั    

   2549 – ปัจจุบนั     กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอส เอน็ ซี คูลล่ิง ซพัพลาย จาํกดั 

   2547 – 2554   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จาํกดั (มหาชน)   

   2547 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั เอส เอน็ ซี ไพยองซาน อีโวลูชัน่ จาํกดั  
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  11  ปี  
 

 วนัท่ีไดรั้บตาํแหน่ง  19 เมษายน 2547 
 

 สดัส่วนการถือหุน้ (%)  433,690 หุน้ คิดเป็น  0.16% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/  ไม่มี 
 ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน    
          
 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร ไม่มี 
 ในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียนอ่ืน 
 (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)   
    

 การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจ ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

 ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 ต่อบริษทั  
 

 เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของ ไม่เป็น 
 ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 
 บริษทัฯ/บริษทัยอ่ย 
 

 


