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ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
 

1. ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 

1.1 นายปัญจะ เสนาดสัิย 
เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการอิสระ 

อายุ    63 ปี 
สัญชาต ิ   ไทย 
การศึกษา -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัซฟัโฟล์ สหรัฐอเมริกา 
การอบรมจาก IOD หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP)  
 หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC) 
ต าแหน่งปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/ กรรมการอิสระ/  

 กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ  บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดว านซ์ 
 เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จ ากดั(มหาชน) 
-   กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร๊อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์      
  จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
   บริษัท ทรีนีตี ้วฒันา จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 5 บริษัท   

ด ารงต าแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ         บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ตัง้แตปี่ 2547 จนถงึปัจจบุนั 

การเข้าร่วมประชุมปี 2554 - คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10 ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 6/6 ครัง้ 
- คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 5/5 ครัง้ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
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1.2 นายสบสันติ์  เกตุสุวรรณ 
เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการอิสระ 

อายุ    66 ปี 
สัญชาต ิ   ไทย 
การศึกษา -  International Senior Management Program (ISMP), 

 Harvard Business School 
- M.S. Industrial & System Engineering, University  of 

Southern California 
- M.B.A. General Management, University  of Southern 

California 
- วศ.บ. (เกียรตินิยม) อตุสาหการจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมจาก IOD  หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) 
    หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 

หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 
ต าแหน่งปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการอิสระ  

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
- ท่ีปรึกษา บริษัท นอริตาเก้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
- ท่ีปรึกษา บริษัท มินเซน แมชีนเนอร่ี จ ากดั 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท   
ด ารงต าแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการอิสระ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ด

วานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ตัง้แตปี่ 2550 จนถงึปัจจบุนั 
  

การเข้าร่วมประชุมปี 2554 - คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10 ครัง้ 
- คณะกรรมการบริหาร 17/17 ครัง้ 
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1.3 นายวีระยุทธ กติะพาณิชย์ 
เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการ 

อายุ    54 ปี 
สัญชาต ิ   ไทย 
การศึกษา -  ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล Eckert Technology Institute 

(Germany)    
การอบรมจาก IOD  หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
ต าแหน่งปัจจุบัน  -   กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อ านวยการ         

   บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
-   กรรมการ/ ประธานบริหาร   บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียว 
  อตุสาหกรรม จ ากดั 

- กรรมการ/ ประธานบริหาร  บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั 
- กรรมการ/ ประธานบริหาร  บริษัท นิชินโบะ สมบรูณ์  
  ออโตโมทีฟ จ ากดั 

- กรรมการ/ รองประธานบริหาร บริษัท สมบรูณ์ โซมิค 
  แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท   

ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อ านวยการ    บริษัท 
สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)ตัง้แตปี่ 2547 
จนถงึปัจจบุนั  

การเข้าร่วมประชุมปี 2554 - คณะกรรมการบริษัทฯ 9/10 ครัง้ 
- คณะกรรมการบริหาร 17/17 ครัง้ 
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2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อ (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2555) 

 

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ จ านวนหุ้น คดิเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. นายปัญจะ  เสนาดิสยั ไมม่ ี ไมม่ี 
2. นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ ไมม่ ี ไมม่ ี
3. นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์ 2.95% 2.95% 
 
3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน หรือบริษัท / กจิการที่

แข่งขัน หรือ เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯ 
 

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 

บริษัทจดทะเบียน กจิการอ่ืน 
ที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 

กจิการที่
แข่งขัน หรือ 
เกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกจิของ
บริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายปัญจะ เสนาดิสยั 5 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/ 

กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 
บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ี
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไพลอน 
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. รสา พร๊อพเพอร์
ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์     
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน บมจ. ทรีนีตี ้วฒันา 
กรรมการ บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์ 

ไมม่ ี ไมม่ ี

2. นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ 1 ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการอิสระ        
บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

2 ไมม่ ี

3. นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์ 1 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้อ านวยการ    

บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
4 4 
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4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ ซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
รายช่ือผู้ที่ได้รับเสนอช่ือ ซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 

นายปัญจะ เสนาดสัิย นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 
การถือหุ้นในบริษัทฯ   
- จ านวนหุ้น ไมม่ ี ไมม่ ี
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงทัง้หมด 

ไมม่ ี ไมม่ ี

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของ
ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ/ 
บริษัทย่อย 

ไมม่ ี ไมม่ ี

มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
กบับริษัทฯ/ บริษัทในเครือ/ บริษัท
ร่วม/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบคุคล
ท่ีอาจจะมีความขดัแย้งในปัจจบุนั 
หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

  

-   เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการ
บริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ี
ปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมม่ ี ไมม่ ี

-   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น 
ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษา
กฎหมาย) 

ไมม่ ี ไมม่ ี

-  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การ
ซือ้/ ขายวตัถดุิบ/ สินค้า/ บริการ/ 
การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน) 
โดยระบขุนาดของรายการด้วย 

ไมม่ ี ไมม่ ี
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5. ค านิยาม “กรรมการอสิระ” ของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เข้มกวา่ ข้อก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถงึ 
“กรรมการอิสระ” ท่ีมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทัง้นี ้
ให้นบัหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัท
ย่อย หรือบริษัทร่วม  หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัทฯ ลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3.    เป็นกรรมการท่ีไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสีย ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงิน
และบริหารงาน 

4.    เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
5.    เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี 

จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
6.    เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
7.    เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ 

หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
8.    สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯได้โดยอิสระ 
 


