
ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รบัการเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 
      

 
 
 
 
 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
ผา่นการอบรม - Director Certification Program (DCP) รุน่ที ่40/2547 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Anti-Corruption for Executive กรกฎาคม 2557 สาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารกลุม่บรษิทัธนชาต ิ

ตาํแหน่งในบริษทัฯ รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหา
และกาํหนดคา่ตอบแทน 

ประสบการณ์ทาํงาน  
2550– ปจัจุบนั - รองประธานกรรมการบรษิทั  และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั  2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
2533– ปจัจุบนั - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บา้นรอ๊คการเ์ดน้ 
2545– ปจัจุบนั - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ราชธานีลสิซิง่ 
2552– ปจัจุบนั - อนุกรรมการดา้นกฎหมายและสญัญาการรถไฟแหง่ประเทศไทย 
2557– ปจัจุบนั - กรรมการทีป่รกึษากฎหมาย, กระทรวงเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือ่สาร 
2557– ปจัจุบนั - กรรมการ บมจ.  เอราวณัประกนัภยั 
2558– ปจัจุบนั - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ธ. ซมูโิตโม มติซุย ทรสัต ์(ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

จาํนวนหุ้นท่ีถือ (ณ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2559)   -ไมม่ ี- 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2558 
ประชุมผูถ้อืหุน้     จดัการประชุม  1 ครัง้  เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ    จดัการประชุม  6 ครัง้  เขา้ประชุม 6 ครัง้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ    จดัการประชุม  4 ครัง้   เขา้ประชุม 4 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  จดัการประชุม  2 ครัง้   เขา้ประชุม 2 ครัง้ 

เสนอแต่งตัง้เป็น  รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหา
และกาํหนดคา่ตอบแทน  (คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระประกอบอยูใ่นเอกสาร สิง่
ทีส่ง่มาดว้ย 6) 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ  ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา  - ไมม่ ี-                                

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั      - ไมม่ ี-   

ประวติัการทาํผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ่ึ์งได้กระทาํโดยทุจริต   - ไมม่ ี-  

กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์     -ไมม่-ี 

คณุสมบติัต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั     -ไมม่-ี   

 

 

ช่ือ   นายสรุพล  สตมิานนท ์  

อาย ุ    55 ปี  สญัชาติ   ไทย 

วฒิุการศึกษา - ปรญิญาโท สาขาธุรกจิ Webster University, USA 
 - ปรญิญาโท สาขากฎหมาย Howard University, USA 
 - ปรญิญาโท สาขากฎหมาย Southern Methodist,  
   University, USA  

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 



 

ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รบัการเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 
      

 
 
 
 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่75/2551 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ  กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

ประสบการณ์ 
2550– ปจัจุบนั - กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
2554– ปจัจุบนั - กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั 
2558- ปจัจุบนั - กรรมการ บรษิทั แกรนดอุ์ตสาหกรรมเหลก็รปูพรรณ จาํกดั  

จาํนวนหุ้นท่ีถือ (ณ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2559) 8,400,000 หุน้ คดิเป็น  3.36% ของทุนชาํระแลว้ 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2558 
ประชุมผูถ้อืหุน้     จดัการประชุม  1 ครัง้  เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ    จดัการประชุม  4 ครัง้  เขา้ประชุม 6 ครัง้ 

เสนอแต่งตัง้เป็น     กรรมการ  

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ  ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา  - ไมม่ ี-                          

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั      - ไมม่ ี-   

ประวติัการทาํผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ่ึ์งได้กระทาํโดยทุจริต   - ไมม่ ี-  

กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์     -ไมม่-ี 

คณุสมบติัต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั     -ไมม่-ี   

 

 

 

 
 

 

ช่ือ   นางสาวบุญศร ี ปญัญาเป่ียมศกัดิ ์ 

อาย ุ    53 ปี  สญัชาติ   ไทย 

วฒิุการศึกษา - ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.), 
   วทิยาลยัเทคโนโลยอีาชวีศกึษา วทิยาเขตเทคนิคภาคใต ้

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 



                           ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รบัการเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

 
      

 
 
 
 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่92/2554 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ตาํแหน่งในบริษทัฯ  กรรมการ  

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทัฯ   1  ปี 

ประสบการณ์ 
2554– ปจัจุบนั 
2551 - ปจัจุบนั 
2549– ปจัจุบนั 
2549– ปจัจุบนั 
2549– ปจัจุบนั 

- กรรมการ บรษิทั 2 เอส เมทลั จาํกดั (มหาชน) 
-  กรรมการ บรษิทั นีสเทริน์สตลี จาํกดั 
- กรรมการผูม้อีาํนาจ,  บรษิทั ต.วบิลูยส์นิ ผลติภณัฑไ์ม ้จาํกดั   
- กรรมการผูม้อีาํนาจ,  บรษิทั ธนพล ลามเินต จาํกดั   
- กรรมการผูม้อีาํนาจ,  บรษิทั ชยัวสษิฐ ์พาราวูด้ (2002) จาํกดั   

จาํนวนหุ้นท่ีถือ (ณ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2559) 13,438,300 หุน้ คดิเป็น 4.48% ของทุนชาํระแลว้ 

การเข้าร่วมประชมุในปี 2555 
ประชุมผูถ้อืหุน้     จดัการประชุม  1 ครัง้  เขา้ประชุม 1 ครัง้ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ    จดัการประชุม  5 ครัง้  เขา้ประชุม 6 ครัง้ 

เสนอแต่งตัง้เป็น     กรรมการ  

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ  ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา  - ไมม่ ี-                          

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกนั      - ไมม่ ี-   

ประวติัการทาํผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ่ึ์งได้กระทาํโดยทุจริต   - ไมม่ ี-  

กิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์     -ไมม่-ี 

คณุสมบติัต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั     -ไมม่-ี   

 
 
 

 

 

ช่ือ   นายปรดีา  วงศส์ถติยพ์ร   

อาย ุ    57 ปี   

สญัชาติ    ไทย 

วฒิุการศึกษา - มธัยาศกึษา, โรงเรยีนศกึษาวฒันา 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 


