
 
 

 

1. ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
 

1.1  นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม 
เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการอิสระ 

อายุ    65 ปี 
สัญชาต ิ   ไทย 

การศึกษา -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Bridgeport, USA 

 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 37 

การอบรมจาก IOD - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

 - หลกัสตูร Role of the Chairman 
- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors (FND) 

ต าแหน่งปัจจุบัน - ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

  บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 - ประธานกรรมการ      บมจ. หลกัทรัพย์บวัหลวง 

 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

  บมจ. ดิ เอราวณั กรุ๊ป 

 - ประธานคณะกรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

  บมจ. เทเวศประกนัภยั  

จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 บริษัท   

ด ารงต าแหน่งเป็น ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ตัง้แตปี่ 2551 จนถงึปัจจบุนั  

การเข้าร่วมประชุมปี 2556 - คณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 ครัง้ 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  4 



 
 

 

 

 
1.2 นายยงยุทธ กติะพาณิชย์ 
เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการ 

อายุ    61 ปี 
สัญชาต ิ   ไทย 
การศึกษา -  Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (วปรอ. 9) 

การอบรมจาก IOD - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
 - หลกัสตูร Role of the Chairman 

 

ต าแหน่งปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ/กรรมการในคณะกรรมการบริหาร  

 - บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

 - รองประธานกรรมการ บริษัท ซชิึโยชิ สมบรูณ์ โคเตท แซนด์ จ ากดั 

 - กรรมการ บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จ ากดั 

 - กรรมการ บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั 

 - กรรมการ บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั 
 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท   

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

   
การเข้าร่วมประชุมปี 2556 - คณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 ครัง้  

- คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 

 



 
 

 

 

 
1.3 นายอัจฉรินทร์ สารสาส 

เสนอแต่งตัง้เป็น   กรรมการอิสระ 
 

อายุ    69 ปี 
สัญชาต ิ   ไทย 

การศึกษา -  ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ การบริหารอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยั 

เคนซิงตัน้ สหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ) หลกัสตูร 
   ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นท่ี 1 
- วฒิุบตัร/ใบอนญุาตวิศวกรควบคมุ : วฒิุวิศวกรอตุสาหการ 
 

การอบรมจาก IOD - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
  ต าแหน่งปัจจุบัน  -  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล          

   บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
- ท่ีปรึกษาอิสระ ด้านการพฒันาประสิทธิภาพ ด้วยหลกัการ   
   CWQA (Company Wide Quality Assurance) และ TQM 
- ประธานกิตติมศกัด์ิ กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ 
- ท่ีปรึกษา TSL Auto Corporation Co., Ltd 
- ประธานคณะกรรมการก ากบัโครงการระบบรับรองความสามารถ 
    บคุลากรในอตุสาหกรรมยานยนต์ สถาบนัยานยนต์ 
- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย 

- ท่ีปรึกษา(เฉพาะโครงการ CWQA) กลุม่บริษัท Cobra International 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท   

ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)
ตัง้แตปี่ 2552 จนถงึปัจจบุนั  

การเข้าร่วมประชุมปี 2556 - คณะกรรมการบริษัทฯ  9/9 ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 6/6 ครัง้  



 
 

 

 

 
1.4 นายไพฑรูย์ ทวีผล 

เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการอิสระ 
 

อายุ    63 ปี 
สัญชาต ิ   ไทย 

การศึกษา -  บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมจาก IOD - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
- หลกัสตูร Role of the Chairman  
- หลกัสตูร Advanced Audit Committee 
- หลกัสตูร Chartered Director Program  

ต าแหน่งปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ บริษัท 
สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท
สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซน็ทรัลพฒันา จ ากดั 
(มหาชน) 

- กรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
- กรรมการอ านวยการ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 บริษัท   
ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั 

(มหาชน) ตัง้แตปี่ 2551 จนถงึปัจจบุนั   

การเข้าร่วมประชุมปี 2556 - คณะกรรมการบริษัทฯ  9/9  ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 6/6 ครัง้ 
- คณะกรรมการสรรหาฯ 3/3 ครัง้ 



 
 

 

 
2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับ

การเสนอชื่อ (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556) 
 

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ จ านวนหุ้น คดิเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม ไมม่ ี ไมม่ ี
2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 9,019,968 2.12% 
3. นายอัจฉรินทร์ สารสาส ไมม่ ี ไมม่ ี
4. นายไพฑูรย์ ทวีผล ไมม่ ี ไมม่ ี
 
3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน หรือบริษัท/ กจิการที่

แข่งขัน หรือ เกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทฯ 
 

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 

บริษัทจดทะเบียน กจิการ
อ่ืน 

ที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 

กจิการที่แข่งขัน 
หรือ 

เกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกจิของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 3 ประธานกรรมการ     บมจ. หลกัทรัพย์บวัหลวง 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
บมจ. ดิ เอราวณั กรุ๊ป 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ    บมจ. เทเวศ
ประกนัภยั 

- ไมม่ ี

2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ 1 กรรมการ         บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี 

4 4 

3. นายอจัฉรินทร์ สารสาส 1 กรรมการ         บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี 

- ไมม่ ี

4. นายไพฑรูย์ ทวีผล 1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ         
บมจ. เซน็ทรัลพฒันา 

2 ไมม่ ี

 
 



 
 

 

 
4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ ซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
รายช่ือผู้ที่ได้รับเสนอช่ือ ซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระ 

นายสรรเสริญ  
วงศ์ชะอุ่ม 

นายอัจฉรินทร์  
สารสาส 

นายไพฑูรย์  
ทวีผล 

การถือหุ้นในบริษัทฯ    
- จ านวนหุ้น ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงทัง้หมด 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของ
ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่บริษัท
ฯ/ บริษัทย่อย 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้กบับริษัทฯ/ บริษัทใน
เครือ/ บริษัทร่วม/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือนิติบคุคลท่ีอาจจะมีความ
ขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีท่ี
ผ่านมา 

   

-   เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการ
บริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือ
ท่ีปรึกษา ท่ีได้รับเงินเดือนประจ า 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

-   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น 
ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษา
กฎหมาย) 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

-  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น 
การซือ้/ ขายวตัถดุิบ/ สินค้า/ 
บริการ/ การให้กู้ ยืมเงินหรือการ
กู้ ยืมเงิน) โดยระบขุนาดของ
รายการด้วย 

ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

 



 
 

 

 
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 รวมทัง้ไม่เป็นกรรมการท่ีมีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัทฯ ลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3.    เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงิน
และบริหารงาน 

4.    เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
5.    เป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี 

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

หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
8.    สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ี ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯได้โดยอิสระ 
 


