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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการทีEเสนอให้แต่งตั ,งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึEง 
 กรรมการที�เสนอให้แตง่ตั <งกลบัเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�งในปี 2560 มีจํานวน 3 ทา่นดงัตอ่ไปนี < 

                                                                                                                 

 
 

        (1) นายมาซามิ คัตซโูมโต (Mr. Masami Katsumoto) 
                         เสนอตาํแหน่ง: กรรมการบริษัท (Directors) 

อาย ุ68 ปี 
การศึกษา  
2510: High School attached to the Faculty of Education, The University of Tokyo  
2514: Mechanical Engineering, College of Science and Technology Nihon University 
ฝึกอบรม จากสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 83/2553 
ประสบการณ์ทาํงาน ในรอบ 5 ปีท ีEผ่านมา 
2559 – ปัจจบุนั     ประธานคณะกรรมการ และประธานบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ <ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
2539 – 2559  ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติ <ง (ประเทศไทย)  
จาํนวนบริษัทท ีEดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ณ ปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน:  1 บริษัท 
บริษัทท ัEวไป:  ไมม่ ี
ส ัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ 7.57 % 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ปี 2559  5/5 ครั <ง 
วันท ีEได้รับแต่งตั ,งครั ,งล่าสุด 
28 เมษายน 2557  
ประวัต ิการทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท ีEผ่านมา 
ไมม่ ี
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            (2) นายนาโอะฮิโร ฮามาดา (Mr.Naohiro Hamada) 
                                                                                 เสนอตาํแหน่ง: กรรมการบริษัท (Director) 
อาย  ุ 75 ปี 
การศึกษา  
2502: Commerce Course, Shiwko Sensor High School 

2506: English Course, Pal more Institution 

ฝึกอบรม จากสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 83/2553 

ประสบการณ์ทาํงาน ในรอบ 5 ปีท ีEผ่านมา 
2558 – ปัจจบุนั   กรรมการบริษัท TIP Metel Industries Ltd. 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการบริษัท Shinyama (Thailand) Co.,  

2555 – 2558 กรรมการผู้จดัการและกรรมการบริษัท Excel Metal Forging Co., Ltd. 

2550 – ปัจจบุนั          กรรมการบริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ <ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
2550 – ปัจจบุนั       กรรมการผู้จดัการและกรรมการบริษัท Thai Industrial Parts Ltd. 

จาํนวนบริษัทท ีEดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ณ ปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน:  1 บริษัท 
บริษัทท ัEวไป:  4 บริษัท 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ  0.98 % 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ปี 2559  5/5 ครั <ง  
วันท ีEได้รับแต่งตั ,งครั ,งล่าสุด 
28 เมษายน 2558  
ประวัต ิการทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท ีEผ่านมา 
ไมม่ ี
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         (3) นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์ (Ms. Valaiporn Kanignunta) 
                                                                        เสนอตาํแหน่ง: กรรมการอ ิสระ (Independent Director) 
อาย ุ 61 ปี 
การศึกษา 
2521: ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2522: ประกาศนียบตัรชั <นสงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ฝึกอบรม จากสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552 

ประสบการณ์ทาํงาน ในรอบ 5 ปีท ีEผ่านมา 
2552 - ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติ <ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
2550 – ปัจจบุนั  ที�ปรึกษาด้านบญัชี    บริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวร์ิค จํากดั 
2550 – ปัจจบุนั  ที�ปรึกษาด้านบญัชี    บริษัท ไอซิ�น  คลทัช์ดิสค์ จํากดั 
2550 – มีนาคม 2560  ที�ปรึกษาด้านบญัชี    บริษัท พีเอ็มซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซลัแตนท์ จํากดั 
จาํนวนบริษัทท ีEดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ณ ปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียน:  1 บริษัท 
บริษัทท ัEวไป: - 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ   0.00 % 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ปี 2559  5/5 ครั <ง 
วันท ีEได้รับแต่งตั ,งครั ,งล่าสุด 
28 เมษายน 2557 
ประวัต ิการทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีท ีEผ่านมา 
ไมม่ ี
หมายเหต:ุ กรรมการได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลที�เสนอชื�อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง 

 

 
 
 


