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ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตาํแหนงกรรมการ  

 

1. ประวตัิของบุคคลท่ีไดรบัการเสนอช่ือ 

 

1.1  นายสุระศักดิ ์ เคารพธรรม 

เสนอแตงตั้งเปน  กรรมการอสิระ 

อายุ    47 ป 

สัญชาติ    ไทย 

การศึกษา -  Master of Business Administration, University of 

Pennsylvania, USA 

 - Master of Science, Operation Research, University of 

Michigan, USA 

การอบรมจาก IOD หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

ตําแหนงปจจุบัน - กรรมการอสิระ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและคาตอบแทน 

  บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท อีซ่ีบาย จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการผูจัดการ บริษัท อลัตัส แอดไวซอรี่ จํากัด 

- กรรมการ สายการบินนกแอร จํากัด 

จํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 5 บริษัท   

ดํารงตําแหนงเปน กรรมการอสิระ บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ต้ังแตป 2547 จนถึงปจจุบัน  

การเขารวมประชุมป 2555 -  คณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 ครั้ง 

- คณะกรรมการบริหาร 12/12ครั้ง 

- คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ 3/3 ครั้ง 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 



 
 

46 

 

 

 

 

 

 

1.2  นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย 

เสนอแตงตั้งเปน  กรรมการ 

อายุ    50 ป 

สัญชาติ    ไทย 

การศึกษา -  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 - Master of Industrial Engineering, Waseda University, Japan  

การอบรมจาก IOD - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) 

ตําแหนงปจจุบัน - กรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการ 

     บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส 

จํากัด 

- กรรมการ/ ประธานบรหิาร 

 บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด 

 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด 

จํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 1 บริษัท   

ดํารงตําแหนงเปน กรรมการ บริษทั สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ต้ังแตป 2547 จนถึงปจจุบัน   

การเขารวมประชุมป 2555 - คณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 ครั้ง 
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1.3 นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 

 เสนอแตงตั้งเปน  กรรมการ 

อายุ    49 ป 

สัญชาติ    ไทย 

การศึกษา -  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร  

  แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

ตําแหนงปจจุบัน - กรรมการ/ รองกรรมการผูอํานวยการ  

  บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ  

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด 

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด 

จํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 1 บริษัท   

ดํารงตําแหนงเปน กรรมการ บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

ต้ังแตป 2547 จนถึงปจจุบัน  

การเขารวมประชุมป 2555 - คณะกรรมการบริษทัฯ 9/9 ครั้ง 
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2. ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ของผูท่ีไดรับ

การเสนอช่ือ (ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2556) 

 

ผูท่ีไดรบัการเสนอช่ือ จํานวนหุน คิดเปน % ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

1. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม 0 0 

2. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย 6,660,900 1.96 

3. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 5,612,641 1.65 

 

3. ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการ หรือ ผูบริหาร ในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน หรือบริษัท/ กิจการท่ี

แขงขัน หรือ เกีย่วเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 

ผูท่ีไดรบัการเสนอช่ือ 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอ่ืน 

ท่ีไมใช

บริษัทจด

ทะเบียน 

กิจการท่ี

แขงขัน หรือ 

เกี่ยวเน่ืองกับ

ธุรกิจของ

บริษัท 

จํานวน ประเภทกรรมการ 

1. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม 5 กรรมการอิสระ   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 

กรรมการ           บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร 

กรรมการ           บมจ. เอเชียซอฟท คอรปอเรช่ัน  

กรรมการ           บมจ. เมอรเมด มาริไทม 

กรรมการ           บมจ. อีซ่ีบาย 

2 ไมมี 

2. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย 1 กรรมการ           บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี - 4 

3. น.ส.นภัสร กิตะพาณิชย 1 กรรมการ           บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี - 2 
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4. ลักษณะความสัมพันธของผูท่ีไดรบัการเสนอช่ือ ซ่ึงมีคุณสมบตัิเปนกรรมการอิสระ 

 

ลักษณะความสัมพันธ 
รายช่ือผูท่ีไดรับเสนอช่ือ ซ่ึงมีคุณสมบัตเิปนกรรมการอิสระ 

นายสุระศักดิ์  เคารพธรรม 

การถือหุนในบรษิัทฯ  

- จํานวนหุน ไมมี 

- สัดสวนของจํานวนหุนท่ีมีสทิธอิอก

เสียงท้ังหมด 

ไมมี 

เปนผูที่เก่ียวของหรือญาติสนิทของ

ผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญบริษัทฯ/ 

บริษัทยอย 

ไมมี 

มีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปน้ี 

กับบริษัทฯ/ บริษัทในเครือ/ บริษัท

รวม/ ผูถือหุนรายใหญ หรอืนิติบุคคล

ที่อาจจะมีความขัดแยงในปจจุบัน 

หรือในชวง 2 ปท่ีผานมา 

 

-   เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการ

บริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่

ปรึกษา ท่ีไดรับเงินเดือนประจํา 

ไมมี 

-   เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน 

ผูสอบบัญชี หรอืที่ปรึกษา

กฎหมาย) 

ไมมี 

-  มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การ

ซ้ือ/ ขายวัตถุดิบ/ สินคา/ บริการ/ 

การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) 

โดยระบุขนาดของรายการดวย 

ไมมี 
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5. คํานิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไว เขมกวา ขอกําหนด

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมายถึง “

กรรมการอสิระ” ที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม ทั้งนี้ 

ใหนับหุนที่ถือโดยผูเก่ียวของดวย 

2. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัท

ยอย หรือบริษัทรวม  หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมท้ังไมเปนกรรมการที่มีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัทฯ ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัท

รวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

3.    เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงิน

และบริหารงาน 

4.    เปนกรรมการท่ีไมใชผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

5.    เปนกรรมการท่ีไมไดเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป 

จากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

6.    เปนกรรมการท่ีไมใชเปนผูที่เก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

7.    เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงต้ังขึ้นเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ 

หรือ ผูถือหุนรายใหญ 

8.    สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯไดโดยอิสระ 

 


