
 

เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที� 
  

ข้อมูลเบื�องต้นของกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่

ลาํดบัที� 1. 
ชื�อ – สกลุ :

ตําแหน่ง :

สัญชาติ :

อายุ :

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการด้วยกัน 

:

วุฒิการศึกษาสูงสุด :

การอบรมบทบาทและหน้าที�

กรรมการ 

:

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั�ง :

หลกัเกณฑ์/วิธีการสรรหา :

การถือครองหุ้นในบริษัท  

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 

:

ประสบการณ์การทาํงาน 

กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 

 

 

 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 

 

:

 

 

 

 

:
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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที� 6  พิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ
 

เบื�องต้นของกรรมการที�ครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่

: ดร.ปรัชญา เปี� ยมสมบูรณ์ 

: ประธานกรรมการ  

: ไทย 

: 61 ปี  
: ไม่มี 

: ปริญญาเอก ดา้นวิศวกรรม (Operations Research)
                                     Texas A&M University, USA  

: ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Certification Program (D
ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Role of the Chairman Program (
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

: กรรมการ 
: ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนแลว้

: จาํนวน 888,400 หุน้ (สดัส่วน 0.11%) 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

 
ปี 2552-ปัจจบุนั          ประธานกรรมการ 

                            บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี�  จาํกดั 
ปี 2537-ปัจจบุนั          กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
                                    กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน
                                    บริษทั เอสวไีอ จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2556-ปัจจบุนั           ประธานกรรมการ 
                                     บริษทั เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล อินดสัทรีส์ จาํกดั
ปี 2555-ปัจจบุนั           กรรมการผูจ้ดัการ 
                                     บริษทั ปกิณ พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั
ปี 2554-ปัจจบุนั           ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบนัรหสัสากล
                                     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2549-ปัจจบุนั           ผูเ้ชี�ยวชาญประจาํประธานกรรมกา
                                     สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั�ง
ปี 2545-ปัจจบุนั           คณะกรรมการฝ่ายประสานงานระหวา่งประเทศกรอบกิจการยโุรป 
                                    และอเมริกา สภาหอการคา้ไทย 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 4 
ตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

เบื�องต้นของกรรมการที�ครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลับเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ 

Operations Research), 
 

Program (DCP 12/2001) 
Program (RCP 32/2013) 

ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนแลว้ 

บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี�  จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

)      

บริษทั เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล อินดสัทรีส์ จาํกดั 

บริษทั ปกิณ พร็อพเพอร์ตี�  จาํกดั 
ปัจจบุนั           ที�ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบนัรหสัสากล 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ปัจจบุนั           ผูเ้ชี�ยวชาญประจาํประธานกรรมการการเลือกตั�ง 

สาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั�ง 
ปัจจบุนั           คณะกรรมการฝ่ายประสานงานระหวา่งประเทศกรอบกิจการยโุรป  

 



สิ�งที�ส่งมาดว้ย 4 
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ปี 2538-ปัจจบุนั           กรรมการ 
                                    บริษทั คาซาวดี จาํกดั 
ปี 2535-ปัจจบุนั           กรรมการผูจ้ดัการ 
                                     บริษทั ซิม ซิสเตม็ (ประเทศไทย) จาํกดั 
ปี 2525-ปัจจบุนั           กรรมการ 
                                     บริษทั เปี� ยมทิพย ์จาํกดั 

กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: -ไม่มี-  

จํานวนปีที�เป็นกรรมการ : 4 ปี (วนัที� 3 มีนาคม 2552 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2556)  

การเข้าร่วมประชุมปี 2556 : 1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั        6/6   ครั� ง 
2. การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556    1/1   ครั� ง 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปีย้อนหลัง 

: 1. ไม่เคยถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือถกูพิทกัษท์รัพย ์

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที�พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
�  เป็นกรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการเนื�องจากครบวาระ จึงถือไดว้า่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียธรรมดาในการพิจารณาวาระ

เลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  



 

ข้อมูลเบื�องต้นของกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
ลําดับที� 2. 

ชื�อ – สกลุ :

ตําแหน่ง :

สัญชาติ :

อายุ :

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการด้วยกัน 

:

วุฒิการศึกษาสูงสุด :

การอบรมบทบาทและหน้าที�

กรรมการ 

:

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั�ง :

หลกัเกณฑ์/วิธีการสรรหา :

การถือครองหุ้นในบริษัท 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 

:

ประสบการณ์การทาํงาน 

กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 

 

:

 

:

กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

:
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เบื�องต้นของกรรมการที�ครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่

: นายนพปฏล เจสนั จิรสันติd  
: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

: ไทย 
: 43 ปี 
: -ไม่มี- 

: ปริญญาโท              Business Economics,  
                                Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA
ปริญญาโท              บริหารธุรกิจ 
                                St. Louis University, USA 
                                  

: ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation Program 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

: กรรมการอิสระ 
: ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนแลว้

: -ไม่มี- 

 

: 

 

: 

 
ปี 2552-ปัจจบุนั          กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

                             บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี�  จาํกดั 
ปี 2556-ปัจจบุนั          รองกรรมการผูจ้ดัการ  

                             บริษทั คอนแทงโก จาํกดั  
ปี 2550-ปัจจบุนั           กรรมการ 
                                     บริษทั เมอร์ควิรี�ไนน ์จาํกดั 
ปี 2547-ปัจจบุนั           กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ
                                     บริษทั พเีอม็ดี พลสั จาํกดั 
ปี 2547-ปัจจบุนั           กรรมการ 
                                     บริษทั คราฟทแ์มน เรคคอร์ด จาํกดั
ปี 2545-ปัจจบุนั           กรรมการ 
                                     บริษทั เรโวลิก เทค จาํกดั  

 

: -ไม่มี-  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 4 
เบื�องต้นของกรรมการที�ครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลับเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ 

Bentley Graduate School of Business, Massachusetts, USA 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 

ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนแลว้ 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี�  จาํกดั (มหาชน) 

 

อร์ด จาํกดั 



สิ�งที�ส่งมาดว้ย 4 
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จํานวนปีที�เป็นกรรมการ : 4 ปี (วนัที� 3 มีนาคม 2552 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2556)  

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 : 1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั        6/6   ครั� ง 
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5   ครั� ง 
3. การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556    1/1   ครั� ง 

 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปีย้อนหลัง 

: 1. ไม่เคยถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือถกูพิทกัษท์รัพย ์

 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที�พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
�  เป็นกรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการเนื�องจากครบวาระ จึงถือไดว้า่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียธรรมดาในการพิจารณาวาระ

เลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  



 

ข้อมูลเบื�องต้นของกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่
ลําดับที� 3. 

ชื�อ – สกลุ :

ตําแหน่ง :

สัญชาติ :

อายุ :

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการด้วยกัน 

:

วุฒิการศึกษาสูงสุด :

การอบรมบทบาทและหน้าที�

กรรมการ 

:

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแต่งตั�ง :

หลกัเกณฑ์/วิธีการสรรหา :

การถือครองหุ้นในบริษัท 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 

:

ประสบการณ์การทาํงาน 

กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

กิจการที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 

 

:

 

 

 

 

 

:

กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

:

จํานวนปีที�เป็นกรรมการ :

การเข้าร่วมประชุมปี 2555 :
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เบื�องต้นของกรรมการที�ครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่

: นายกณวรรธน ์อรัญ 
: กรรมการ 

: ไทย 
: 47 ปี 
: -ไม่มี- 

: ปริญญาโท               นิติศาสตร์, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
ปริญญาโท               บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
 

: ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director Accreditation Program 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

: กรรมการอิสระ 

: ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนแลว้

: -ไม่มี- 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

 
ปี 2556–ปัจจบุนั      กรรมการ 
                                บริษทั เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล อินดสัทรีส์ จาํกดั
ปี 2554-ปัจจบุนั       กรรมการบริหารความเสี�ยง 
                                 บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี�  จาํกดั 
ปี 2552-ปัจจบุนั        กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ
                                 บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี�  จาํกดั 
ปี 2546-ปัจจบุนั        หวัหนา้สาํนกังานทนายความและที�ปรึกษากฎหมาย
                                  สาํนกังานกฎหมาย เค แอนด ์พาร์ทเนอร์
ปี 2546-ปัจจบุนั         กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
                                  บริษทั เค แอนด ์พาร์ทเนอร์ จาํกดั

: -ไม่มี-  

: 4 ปี (วนัที� 3 มีนาคม 2552 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2556)  

: 1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั  5/6 ครั� ง 
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั� ง 
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 5/6 ครั� ง
4. การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556    1/1   ครั� ง

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 4 
เบื�องต้นของกรรมการที�ครบกําหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื�อกลับเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 

ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนแลว้ 

บริษทั เพรสซิเดน้ท ์ออโตโมบิล อินดสัทรีส์ จาํกดั 

บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี�  จาํกดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั        กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เชาว ์สตีล อินดสัทรี�  จาํกดั (มหาชน) 
ปัจจบุนั        หวัหนา้สาํนกังานทนายความและที�ปรึกษากฎหมาย 

สาํนกังานกฎหมาย เค แอนด ์พาร์ทเนอร์ 
 

บริษทั เค แอนด ์พาร์ทเนอร์ จาํกดั 

 

ครั� ง 
ครั� ง 
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ประวัติการกระทําผิดกฎหมายใน

ระยะ 10 ปีย้อนหลัง 

: 1. ไม่เคยถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํความผิดทางอาญา 
2. ไม่เคยถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือถกูพิทกัษท์รัพย ์

 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที�พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 
�  เป็นกรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการเนื�องจากครบวาระ จึงถือไดว้า่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียธรรมดาในการพิจารณาวาระ

เลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  


