
 

                                                              

Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited บริษัท ซังโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)                

หนงัสอืเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558  12 | ห น้ า  

 

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีเสนอให้แต่งตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 
 กรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ในปี 2558 มีจ านวน 3 ท่านดงัต่อไปนี ้
 

 
 

(1) นายนาโอะฮิโร ฮามาด้า (Mr. Naohiro hamada) 
                          กรรมการบริษัท(Directors) 

อายุ 73 ปี 
การศึกษา  
พ.ศ. 2502: Commerce Course, Shiwko Sensor High School 
พ.ศ. 2506: English Course, Pal more Institution 
ฝึกอบรม จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 83/2553  
ประสบการณ์ท างาน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
2550—ปัจจบัุน:  กรรมการบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
2553 – 2554: กรรมการบริษัท บริษัท เอ็กซ์เซล เมทัล ฟอจจิง้ จ ากัด  

2550 – 2554: กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทยอินดสัเตรียล พาร์ท จ ากดั 
จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ณ ปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียน:  1 บริษัท 
บริษัททั่วไป:  ไม่มี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ 0.94 % 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ปี 2557  8/8 ครัง้ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด 
20 เมษายน 2555 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่มี 
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(2) นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล (Mr. Rattawat Suksaichol) 
กรรมการบริษัท (Director) 

อายุ  57 ปี 
การศึกษา  
พ.ศ. 2522: นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ฝึกอบรม จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)77/2552 
-หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) 6/2552 
-หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 128/2553 
-หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 13/2554 
-หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 15/2555 
-หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance committee (RNG) 3/2555 
ประสบการณ์ท างาน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
2544—ปัจจบัุน:  กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ณ ปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียน:  1 บริษัท 
บริษัททั่วไป:  ไม่มี 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ 0.48 % 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ปี 2557  8/8 ครัง้ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด 
11 เมษายน 2556 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่มี 
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         (3) นายสันติ เนียมนิล (Mr.Santi Niamnil) 
    กรรมการอิสระและการตรวจสอบ (Independent Director and Audit Committee) 

อายุ  46 ปี 
การศึกษา 
พ.ศ. 2536: นิติศาสตร์บัณฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ฝึกอบรม จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)/2552 
ประสบการณ์ท างาน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
2552 – ปัจจบัุน: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
2546 – ปัจจบัุน: กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอนก แอดโวเคท จ ากดั 
2545 – ปัจจบัุน: กรรมการบริษัท. ยเูซ็นต์แอร์ แอนด์ ซี เซอร์วิส แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ณ ปัจจบัุน 
บริษัทจดทะเบียน:  1 บริษัท 
บริษัททั่วไป:  1 บริษัท 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ 0.00 % 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ปี 2557  7/8 ครัง้ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด 
11 เมษายน 2556 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




