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    ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 
 

ช่ือ – สกุล นายทนิกร สีดาสมบูรณ์ 
อาย ุ(ปี) 58 ปี 
ต าแหนง่ในบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีเร่ิมต้นต าแหนง่กรรมการ 30  มีนาคม  2550 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท 11 ปี 11 เดือน 
คณุวฒุิทางการศกึษา - บญัชีบญัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 - มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 - ประกาศนียบตัรบณัฑิตการภาษีอากร 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 - ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคม 
   สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - ผา่นการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคม 
   สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - ผา่นการอบรม Audit Committee Program (ACP) จากสมาคม     
   สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 -  ผ่านการอบรม Role of the Chairman Program (RCP) จากสมาคม 
    สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

-  ผ่านการอบรม Advanced Audit Committee Program (AACP) จาก 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไมมี่- 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว -ไมมี่- 
ระหวา่งผู้บริหาร 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2561 – ปัจจบุนั                   ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท แมคคาเล กรู๊พ จ ากดั (มหาชน) 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา  บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จ ากดั (มหาชน) 
  และพิจารณาคา่ตอบแทน 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  บริษัท ดีวีเอ็มวีเอส จ ากดั 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
2545 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท พระอาทิตย์การสอบบญัชี จ ากดั 
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2540 – 2561 ผู้จดัการ  ส านกังานที เอ็น แอลการบญัชีและ 
    กฎหมาย 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ - กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  -มี- 
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน - กิจการท่ีไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน  -มี- 
 - กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง -ไมมี่- 
   ผลประโยชน์ตอ่บริษัท  
สดัสว่นการเข้าร่วมประชมุใน - คณะกรรมการบริษัท  7/7 ครัง้ 
รอบปี 2561 - คณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 ครัง้ 
 - การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 1/1 ครัง้ 
 - การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 
ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั 

- การถกูพิพากษาว่ามีการกระท าผิดทางอาญา หรืออยู่ระหวา่งการถกูฟ้องร้อง
คดีอาญา 

- การถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุในบริษัทและห้างหุ้นสว่นท่ีถกูพิพากษาให้

เป็นบคุคลล้มละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

ไมมี่ 
 
ไมมี่ 
ไมมี่ 
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    ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 
 

ช่ือ – สกุล นายสมชาย  จองศิริเลิศ 
อาย ุ(ปี) 61 ปี 
ต าแหนง่ในบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณา 
 คา่ตอบแทน 
วนัท่ีเร่ิมต้นต าแหนง่กรรมการ 10 เมษายน 2556  
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท 5 ปี 11 เดือน  
คณุวฒุิทางการศกึษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA)  
   มหาวิทยาลยัดีทรอยด์  
   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) 
   จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไมมี่- 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว -ไมมี่- 
ระหวา่งผู้บริหาร 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/  บริษัท ควอลลีเทค จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2540 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท ถงัโลหะสงขลา จ ากดั 
2537 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ  บริษัท เดอะ เพ็ท จ ากดั 
2540 – 2561 กรรมการและผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการ บริษัท อตุสาหกรรมถงัโลหะไทย จ ากดั  
    (มหาชน) 
2557 – 2560 กรรมการ  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากดั 
    (มหาชน) 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/         - กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน                 -มี- 
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน - กิจการท่ีไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน  -มี- 
 - กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง -ไมมี่- 
                                                          ผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
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สดัสว่นการเข้าร่วมประชมุใน - คณะกรรมการบริษัท                                              7/7 ครัง้ 
รอบปี 2561 - คณะกรรมการตรวจสอบ                                        4/4 ครัง้ 
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน       2/2 ครัง้ 
 - การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561                 1/1 ครัง้ 
 - การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 
ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั 

- การถกูพิพากษาว่ามีการกระท าผิดทางอาญา หรืออยู่ระหวา่งการถกูฟ้องร้อง
คดีอาญา 

- การถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุในบริษัทและห้างหุ้นสว่นท่ีถกูพิพากษาให้

เป็นบคุคลล้มละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

ไมมี่ 
 
 
ไมมี่ 
ไมมี่ 
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ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัท 
 

ช่ือ – สกุล นายศุภโชค สิริจันทรดลิก 
อาย ุ(ปี) 59 ปี 
ต าแหนง่ในบริษัท -ไมมี่– 
วนัท่ีเร่ิมต้นต าแหนง่กรรมการ - 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท - 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต  
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 - ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์  
 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 - ผา่นการอบรม Director Certification    
  Program (DCP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 - ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคม 
   สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไมมี่- 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว -ไมมี่- 
ระหวา่งผู้บริหาร 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
2549 – ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท  บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/         - กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน                 -ไมมี่- 
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน - กิจการท่ีไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน  -มี- 
 - กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง -ไมมี่- 
   ผลประโยชน์ตอ่บริษัท  
สดัสว่นการเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2561  -ไมมี่- 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 
ประวตัิการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั 

- การถกูพิพากษาว่ามีการกระท าผิดทางอาญา หรืออยู่ระหวา่งการถกูฟ้องร้อง
คดีอาญา 

- การถกูพิพากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุในบริษัทและห้างหุ้นสว่นท่ีถกูพิพากษาให้

เป็นบคุคลล้มละลาย หรือถกูพิทกัษ์ทรัพย์ 

ไมมี่ 
 
 
ไมมี่ 
ไมมี่ 

 


