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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการทีDเสนอให้แต่งตั ,งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึDง 
 กรรมการที�เสนอให้แตง่ตั <งกลบัเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�งในปี 2557 มีจํานวน 3 ทา่นดงัตอ่ไปนี < 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(1) นายมาซามิ คัตซูโมโต (Mr. Masami Katsumoto) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท(Chairman of the Board of Directors) 
อายุ 65 ปี 
การศึกษา  
พ.ศ. 2510 High School attached to the Faculty of Education, The University of Tokyo 
พ.ศ. 2514 Mechanical Engineering, College of Science and Technology Nihon University College of 

Science and Technology, Nihon University 
ฝึกอบรม จากสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 83/2553  
ประสบการณ์ทาํงาน ในรอบ 5 ปีทีDผ่านมา 
1 มิถุนายน 2536—ปัจจุบัน:  ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร และประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ <ง 
(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ 16.32 % 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ปี 2556  4/4 ครั <ง 
ประวัติการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีDผ่านมา 
 ไมม่ี 
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(2) นางสมศรี ดวงประทีป (Mrs. Somsri Duangprateep) 

กรรมการบริษัท (Director) 
อายุ  57 ปี 
การศึกษา 
 พ.ศ. 2525 บริหารธุรกิจบณัฑติ (บญัชี) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ฝึกอบรม จากสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)/2552 
ประสบการณ์ทาํงาน ในรอบ 5 ปีทีDผ่านมา 
2551 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท โอเรียลเท็ล เอสเตท จํากดั 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท จฑุาวรรณ จํากดั 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอลเรียลลติี < จํากดั 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ปิ� นทอง อินดสัเตรียล ปาร์ค จํากดั 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท พีไอพี แลนด์ แอนด์ แฟคตอรี� จํากดั 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ปิ� นทอง การ์เด้น จํากดั 
2548 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ <ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
2550 – 2555 กรรมการบริษัท บริษัท เจเนอรัล เซอร์วิส แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จํากดั 
2550 – 2553 กรรมการบริษัท บริษัท อําพน จํากดั 
2550 – 2553 กรรมการบริษัท บริษัท เจที ดบับลวิ แอ็ซเซท จํากดั 
2550 – 2553 กรรมการบริษัท บริษัท เสาวธาร จํากดั 
2550 – 2553 กรรมการบริษัท บริษัท จฑุาวรรณ เมทลั แลป็ จํากดั 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ 0.91 % 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ปี 2556  4/4 ครั <ง 
ประวัติการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีDผ่านมา 
 ไมม่ี 
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(3) นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์ (Ms. Valaiporn Kanignunta) 

  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (Independent Director and Audit Committee Chairman) 
อายุ  58 ปี 
การศึกษา 
พ.ศ. 2521 ประกาศนียบตัรชั <นสงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2522 บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ฝึกอบรม จากสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)/ 2552 
ประสบการณ์ทาํงาน ในรอบ 5 ปีทีDผ่านมา 
2552 – ปัจจบุนั    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ <ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
2550 – ปัจจบุนั ที�ปรึกษาด้านบญัชี บริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จํากดั 
2550 – ปัจจบุนั ที�ปรึกษาด้านบญัชี บริษัท ไอซิ�น คลทัช์ดิสค์ จํากดั 
2550 – ปัจจบุนั ที�ปรึกษาด้านบญัชี บจก.พีเอ็มซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์    คอนซลัแตนท์ 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ 0.00 % 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ปี 2556  4/4 ครั <ง 
ประวัติการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีDผ่านมา 
 ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




