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 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงด าแหน่งกรรมการ 
 
1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
  
1.1  ดร.ปัญจะ  เสนาดิสัย  เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการอิสระ 
 

 อาย ุ    69  ปี 
 สัญชาต ิ    ไทย 
 การศึกษา   -  ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม  

      สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)  Suffolk University (USA) 

 

การอบรมจาก IOD  -  หลกัสตูร  Director Certification Program 
-  หลกัสตูร  Audit Committee Program 
-  หลกัสตูร  Role of the Compensation Committee  

 

ต าแหน่งปัจจุบนั   -  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  
       บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

-  กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ  บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
-  กรรมการ กรรมการนโยบายการบริหารความเสีย่งองค์กร  

      บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์
-  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ไพลอน 
-  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน   

      บมจ. ทรีนีตี ้วฒันา 
 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ      4      บริษัท 

จ านวนบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน                -ไมม่ี-    
 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ                 13 ปี  
 เมื่อรวมระยะเวลาที่จะด ารงด าแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครัง้นี ้  16 ปี  
 

 ด ารงต าแหน่งเป็น  กรรมการอิสระ    บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  
ตัง้แตปี่  2547 จนถึงปัจจบุนั 

 

 การเข้าร่วมประชุมปี 2560  -  คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครัง้ 
     -  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 5/5    ครัง้ 
     -  คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 3/3    ครัง้ 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  4 
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1.2  นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์  เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการ 
 

 อาย ุ    55  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 
-  หลกัสตูร  Director Certification Program 

 

ต าแหน่งปัจจุบนั   -  กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร  
   บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
-  กรรมการ บจ. มเูบีย สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ   
-  ประธานกิตติมศกัดิ์ นายกกิตตมิศกัดิ์ กลุม่อตุสาหกรรมชิน้สว่น 
    และอะไหลร่ถยนต์ ภายใต้สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
-  กรรมการ  บจ. สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลย ี

-  กรรมการ บจ. สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม 
-  กรรมการ บจ. บางกอกสปริง อินดสัเตรียล 
-  กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ 

 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ      1      บริษัท 

จ านวนบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน                5      บริษัท   
 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ                 13 ปี  
 เมื่อรวมระยะเวลาที่จะด ารงด าแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครัง้นี ้  16 ปี  
 

 ด ารงต าแหน่งเป็น  กรรมการ   บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  
ตัง้แตปี่ 2547 จนถึงปัจจบุนั 

 

 การเข้าร่วมประชุมปี 2560  -  คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครัง้ 
     -  คณะกรรมการบริหาร 11/11    ครัง้ 
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1.3  ดร. สุทัศน์  เศรษฐ์บุญสร้าง เสนอแต่งตัง้เป็น  กรรมการอิสระ 
  
 อาย ุ    66  ปี 
 สัญชาต ิ    ไทย 
 การศึกษา   -  Ph. D. in Economics, University  

   of Hawaii, U.S.A. 
-  M.A. in Agricultural Economics,  
   University of Hawaii, U.S.A.  
-  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
การอบรมจาก IOD  -  หลกัสตูร  Director Certification Program 

 
ต าแหน่งปัจจุบนั   -  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  บมจ. บ้านป ู 

     -  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
     -  ประธานมลูนิธินวชีวนั   มลูนิธินวชีวนั 
     -  กรรมการ Board of Trustee International Rice Research Institute 

   (IRRI) Los Banos Philippine 
-  กรรมการ Cambodia Development Research Institute (CDRI) 

 
จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ     1       บริษัท 

จ านวนบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน                    3       บริษัท/ สถาบนั/ องค์กร   
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2.  ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  
    ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 
 

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. ดร. ปัญจะ  เสานาดิสัย ไมม่ี ไมม่ี 
2. นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์ 3,330,600 0.78% 
3. ดร. สุทัศน์  เศรษฐ์บุญสร้าง ไมม่ี ไมม่ี 
 
3.  ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/ กิจการที่แข่งขนั หรือ  
     เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน 

กิจการที่แข่งขนั 
หรือ 

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ
ของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. ดร. ปัญจะ  เสานาดิสัย 4 1.  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
     ธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน  
     บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
2.  กรรมการ กรรมการนโยบายการบริหารความเสีย่ง 
     องค์กร บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 
3.  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
     บมจ. ไพลอน 
4.  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 
     พิจารณาผลตอบแทน  บมจ. ทรีนีตี ้วฒันา 

- ไมม่ี 

2. นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์ 1 กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร   
บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

5 ไมม่ี 

3. ดร. สุทัศน์  เศรษฐ์บุญสร้าง 1 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  บมจ. บ้านป ู 3 ไมม่ี 
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4.  ค านิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เข้มกว่า ข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระ”  
ที่มีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของทนุจดทะเบยีนที่ช าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม ทัง้นี ้ให้นบัหุ้นท่ี
ถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย หรือ
บริษัทร่วม  หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ลกูจ้าง 
พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท 

3. เป็นกรรมการท่ีไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสยี ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและ
บริหารงาน 

4. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
5. เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปี จากบริษัทฯ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
6. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ชเ่ป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
7. เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือ ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ 
8. สามารถปฏิบตัิหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตังิานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯได้โดยอิสระ 
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