สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ข้อมูลเบือ้ งต้นของผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชือ่ เพือ่ เลือกตั้งเป็นกรรมการ
ชื่อ
:
ตาแหน่ง
:
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
อายุ
:
วุฒิการศึกษา
:
:
:

นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
: 2 เมษายน 2547 (11 ปี)
67 ปี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
วปรอ. รุ่น 4414 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

: ประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11
: ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคารสถาบันนายธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 80/2006
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทางาน:
บริษัทจดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการและ
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริษัทจากัด/หน่วยงาน
2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
กลุ่มนันยางเท็กซ์ไทล์กรุ๊ป
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ท่าเรือประจวบ จากัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557
จานวนครั้งที่เข้าประชุม /
จานวนครั้งที่ประชุมปี 2557

คิดเป็นร้อยละ

1) การประชุมคณะกรรมการ

4/4

100

2) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

1/1

100

การประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบิ ุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
คุณสมบัตติ ้องห้าม
ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซึ่งได้กระทาโดยทุจริต และการทารายการที่
อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ข้อมูลเบือ้ งต้นของผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเป็นกรรมการ
ชื่อ
: นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
ตาแหน่ง
: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการ : 29 เมษายน 2552 (6 ปี)
อายุ
: 67 ปี
วุฒิการศึกษา
: วศ.บ. (อุตสาหกรรมโรงงาน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: M.SC. (TEXTILE TECHNOLOGY) UNIVERSITY OF LEEDS, UK
: พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 83/2007
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทางาน:
บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฝาจีบ จากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์เอเซียพลัส จากัด (มหาชน)
บริษัทจากัด/หน่วยงาน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จากัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทย แอร์ไลน์ โฮลดิ้งส์ จากัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท นวตกรรมจามจุรี จากัด
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จากัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557
จานวนครั้งที่เข้าประชุม /
จานวนครั้งที่ประชุมปี 2557

คิดเป็นร้อยละ

1) การประชุมคณะกรรมการ

4/4

100

2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

4/4

100

การประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบิ ุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
คุณสมบัตติ ้องห้าม
ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซึ่งได้กระทาโดยทุจริต และการทารายการที่
อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

