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ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ  
 

1. ประวัติของบคุคลที่ไดรับการเสนอข่ือ 
 

1.1 นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย 

เสนอแตงตั้งเปน   กรรมการ 
 
 
 
อายุ    47 ป 

สัญชาต ิ   ไทย 

การศึกษา -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 

 - 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) 

ตําแหนงปจจบุัน - กรรมการ บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด 

- รองกรรมการผูอํานวยการบริหาร  
 บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียว จาํกัด 

 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด 

จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ํารงตําแหนงกรรมการ 1 บริษทั   

ดํารงตําแหนงเปน กรรมการ บริษทั สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ต้ังแตป 2547 จนถึงปจจบุัน    

การเขารวมประชุมป 2552 - คณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 คร้ัง 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6 
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1.2 นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 

เสนอแตงตั้งเปน   กรรมการ 
 
 
 
อายุ    45 ป 

สัญชาต ิ   ไทย 

การศึกษา -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร  

  แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมจาก IOD - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

ตําแหนงปจจบุัน - กรรมการ/ รองกรรมการผูอํานวยการ  

  บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ/ กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- กรรมการ  
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด 

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด 

จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ํารงตําแหนงกรรมการ 1 บริษัท   

ดํารงตําแหนงเปน กรรมการ บริษทั สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ต้ังแตป 2547 จนถึงปจจบุัน    

การเขารวมประชุมป 2551 - คณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 คร้ัง 
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1.3 นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 

เสนอแตงตั้งเปน   กรรมการ 
 
 
 
อายุ    44 ป 

สัญชาต ิ   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) 

ตําแหนงปจจบุัน - กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและคาตอบแทน 

  บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซ ีฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท เอเชยีบุคส จํากัด 

- กรรมการ บริษัท เมอรเมด มาริไทม จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษทั อีซีบ่าย จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการผูจัดการ บริษัท อัลตัส แอดไวซอร่ี จาํกัด 

จํานวนบริษัทจดทะเบียนทีด่ํารงตําแหนงกรรมการ 5 บริษัท   

ดํารงตําแหนงเปน กรรมการ บริษทั สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ต้ังแตป 2547 จนถึงปจจบุัน    

การเขารวมประชุมป 2552 - คณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 คร้ัง 

- คณะกรรมการบริหาร 15/15 คร้ัง 

- คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ 3/3 คร้ัง 
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2. ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ของผูที่ไดรับ
การเสนอชื่อ (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2553) 

 

ผูที่ไดรบัการเสนอชื่อ จํานวนหุน คิดเปน % ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

1. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย 6,660,900 2.220 

2. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 5,180,900 1.727 

3. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม 0 0 

 

 

3. ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการ หรือ ผูบริหาร ในบริษัทจดทะเบยีน หรือบริษัท/ กิจการที่
แขงขัน หรือ เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 

 

บริษัทจดทะเบยีน 

ผูที่ไดรับการเสนอชื่อ 
จํานวน ประเภทกรรมการ 

กิจการอ่ืน 
ที่ไมใช
บริษัทจด
ทะเบียน 

กิจการที่แขงขัน 
หรือ 

เก่ียวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัท 

1. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย 1 กรรมการ         บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี - 3 

2. น.ส.นภัสร กิตะพาณิชย 1 กรรมการ         บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 1 2 

3. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 5 กรรมการ         บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 

กรรมการ         บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร 

กรรมการ         บมจ. เอเชียซอฟท คอรปอเรชัน่  

กรรมการ         บมจ. เมอรเมด มาริไทม 

กรรมการ         บมจ. อีซี่บาย 

2 ไมม ี

 
 

 

 

 

 




