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ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
 

1. ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 

1.1 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 
เสนอแต่งตัง้เป็น   กรรมการอิสระ 

อาย ุ   63 ปี 
สัญชาติ    ไทย 
การศึกษา -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยับริดจ์พอร์ต  

  สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 37 

การอบรมจาก IOD - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
- หลกัสตูร Role of the Chairman (RCM)  
- หลกัสตูร Finance fir Non-Finance Director (FND) 

ต าแหน่งปัจจุบัน - ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/กรรมการ 
    อิสระ บริษัท เทเวศร์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 บริษัท   

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

การเข้าร่วมประชุมปี 2553 - คณะกรรมการบริษัทฯ 11/11 ครัง้ 
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1.2 นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 
เสนอแต่งตัง้เป็น   กรรมการ 

อาย ุ   58 ปี 
สัญชาติ    ไทย 
การศึกษา -  Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูรภาครัฐร่วม
เอกชน (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 จนถึงปัจจบุนั    
การเข้าร่วมประชุมปี 2553 - คณะกรรมการบริษัทฯ 11/11 ครัง้ 

- คณะกรรมการบริหาร 17/17 ครัง้ 
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1.3 นายอัจฉรินทร์ สารสาส 
เสนอแต่งตัง้เป็น   กรรมการอิสระ 
 
อาย ุ   67 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

การศึกษา -  ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ การบริหารอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเคนซิงตัน้ 
สหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ) หลกัสตูร 
   ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นท่ี 1 

  ต าแหน่งปัจจุบัน   -  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล          
   บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
- ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการพฒันาประสทิธิภาพ ด้วยหลกัการ   
   CWQA (Company Wide Quality Assurance) และ TQM 
- ประธานกิตติมศกัดิ์ กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ 
- ที่ปรึกษา TSL Auto Corporation Co., Ltd 
- ประธานคณะกรรมการก ากบัโครงการระบบรับรองความสามารถ 
    บคุลากรในอตุสาหกรรมยานยนต์ สถาบนัยานยนต์ 
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย 
- ที่ปรึกษา(เฉพาะโครงการ CWQA) กลุม่บริษัท Cobra  
    International 

จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท   

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

การเข้าร่วมประชุมปี 2553 - คณะกรรมการบริษัทฯ 11/11 ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 5/5 ครัง้ 
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1.4 นายไพฑูรย์ ทวีผล 
เสนอแต่งตัง้เป็น   กรรมการอิสระ 
 
อาย ุ   60 ปี 
สัญชาติ    ไทย 

การศึกษา -  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 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 (RCM) 
- หลกัสตูร Advanced Audit Committee 
- หลกัสตูรChartered Director Program  

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

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัทสมบรูณ์ 
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพฒันา 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) ตัง้แต่

ปี 2551 จนถึงปัจจบุนั   

การเข้าร่วมประชุมปี 2553 - คณะกรรมการบริษัทฯ 11/11 ครัง้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 5/5 ครัง้ 
- คณะกรรมการสรรหาฯ 3/3 ครัง้ 


