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ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

 
1. ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
 
1.1       นายยงเกียรติ์ กติะพาณิชย์ เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการ  

อายุ 53 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- Master of Industrial Engineering, Waseda University (Japan) 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 

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

ต าแหน่งปัจจุบัน - ประธานกลุม่อตุสาหกรรมชิน้สว่นและอะไหลร่ถยนต์ ภายใต้ 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 -  กรรมการผู้อ านวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  
 - กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ 
 - กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล 
 -  กรรมการ บจ. สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม 
 - กรรมการ บจ. สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี  
 - นายกกิตติมศกัด์ิ สมาคมผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ไทย 
 -   อปุนายกอาวโุส สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย 
 
จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ      1      บริษัท 
จ านวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                          4  บริษัท   
  

ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการผู้อ านวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี    
                                        ตัง้แตปี่ 2555 จนถงึปัจจบุนั  
   

          การเข้าร่วมประชุมปี 2558        - คณะกรรมการบริษัทฯ 12/12 ครัง้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
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1.2 นางสาวนภัสร กติะพาณิชย์ เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการ  

อายุ 51 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 

 การศึกษา -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์  
   แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Bachelor of Business Administration in Finance and 
Management (BBA), Simon Fraser University (Canada) 
 

การอบรมจาก IOD - หลกัสตูร  Director Accreditation Program 
  
 

ต าแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ/ รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร-สายส านกังานกลาง   
  บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
 - กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ 
 - กรรมการ บจ. บางกอกสปริง อินดสัเตรียล 
 -  กรรมการ บจ. สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม 
 - กรรมการ บจ. สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี  
 

  

จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ      1      บริษัท 
จ านวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                            4  บริษัท   
  

ด ารงต าแหน่งเป็น - รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร -สายส านกังานกลาง   
บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี ตัง้แตปี่ 2557 จนถงึปัจจบุนั 

- กรรมการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี ตัง้แตปี่ 2547 จนถงึ
ปัจจบุนั 

   

          การเข้าร่วมประชุมปี 2558        - คณะกรรมการบริษัทฯ 12/12 ครัง้ 
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1.3 นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการอสิระ  

อายุ 50 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 

 การศึกษา - Master of Business Administration,  
   University of Pennsylvania (USA) 
  - Master of Science, Operation Research,  
   University of Michigan (USA) 
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
การอบรมจาก IOD - หลกัสตูร  Director Accreditation Program 
 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  
 

ต าแหน่งปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร 
  บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  
 -  กรรมการ บมจ. แมค็กรุ๊ป 
 -  กรรมการผู้จดัการ บจ. ไพรเวท อิควิตี ้(ประเทศไทย) 
 -  กรรมการ บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ 

-  กรรมการ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ 
 -   กรรมการ บจ. อลัตสั แอดไวซอร่ี  

 
จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ      4      บริษัท 
จ านวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                            2  บริษัท   
  

ด ารงต าแหน่งเป็น -  กรรมการอิสระ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี    
                                          ตัง้แตปี่ 2547 จนถงึปัจจบุนั   

- กรรมการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี ตัง้แตปี่ 2549 
จนถงึปัจจบุนั 

   

          การเข้าร่วมประชุมปี 2558        - คณะกรรมการบริษัทฯ 12/12 ครัง้ 
- คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครัง้ 
- คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 3/3 ครัง้ 
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2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการ

เสนอชื่อ (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558) 
 

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ จ านวนหุ้น คดิเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
1. นายยงเกียรติ์ กติะพาณิชย์ 8,326,500 1.95 
2. นางสาวนภัสร กติะพาณิชย์ 7,028,976 1.65 
3. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม ไมม่ี 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. นายยงเกียรติ์  กติะพาณิชย์ 1 กรรมการผู้อ านวยการ บมจ. สมบรูณ์  
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

4 ไมม่ี 

2. นางสาวนภัสร กติะพาณิชย์ 1 รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร - 
สายส านกังานกลาง  บมจ. สมบรูณ์   
แอ๊ดวานซ์  เทคโนโลยี  

4 ไมม่ี 

3. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 4 1. กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร  
บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
2. กรรมการ บมจ. แมค็กรุ๊ป 
3. กรรมการ บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ 
4. กรรมการ บมจ. เอเชียซอฟท์  
คอร์ปอเรชัน่ 
  

2 ไมม่ี 
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4. ค านิยาม “กรรมการอสิระ” ของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เข้มกวา่ ข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถงึ “กรรมการ
อิสระ” ท่ีมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทัง้นี ้  
ให้นบัหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
หรือบริษัทร่วม  หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 
ลกูจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ 

3.    เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและ
บริหารงาน 

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.    สามารถปฏิบัติหน้าท่ี แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยอิสระ 
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