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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีเสนอให้แต่งตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

กรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ในปี 2561 มีจ านวน 3 ท่านดงัต่อไปนี ้
                                                                                                                  

 
 
 
 
 

 

           (1) นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล (Mr. Rattawat Suksaichol) 
                       เสนอต าแหน่ง: กรรมการบริษัท (Directors) 

อายุ 60 ปี 

การศึกษา 2522: นิติศาสตร์บณัฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ฝึกอบรม จากสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
-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 
-หลกัสตูร Strategy CFO in Capital Markets Program 2558 
-ก าลงัศกึษาหลกัสตูรวิทยาการการจดัการส าหรับนกับริหารระดบัสงู (วบส.) รุ่นท่ี 1 
ประสบการณ์ท างาน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
ปัจจบุนั          กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
2544 – 2559 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ณ ปัจจุบนั 

บริษัทจดทะเบียน:  1 บริษัท คอื บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บริษัททัว่ไป:  ไมม่ี 
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความขดัแย้งกันในบริษัทจดทะเบยีนอื่น 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่  29 ธันวาคม 2560  0.67 % 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ปี 2560  5/5 ครัง้ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด 
28 เมษายน 2558  
จ านวนวาระที่กรรมการเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  5   ปี 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
ไมม่ี 
 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 
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             (2) นายยุทธนา แต่ปางทอง (Mr. Yuttana Taepangthong) 

                                                                            เสนอต าแหน่ง: กรรมการบริษัท (Director) 
อายุ  45 ปี 

การศึกษา 2542: ปริญญาตรีสาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ฝึกอบรม จากสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 120/2558 
ประสบการณ์ท างาน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บจก.105 โซล่า เพาเวอร์      
2558 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการและกรรมการบริษัท บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ 
2557- ปัจจบุนั กรรมการบริษัท    บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท   บจก.เอซีซี อีเลคทริค  
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท   บจก. เอซีซี แลนด์มาร์ค  
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท   บจก. เอซีซ ีกรีน เอนเนอร์จี 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท    บจก. ดบับลิว. โซลา 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท    บจก. บางปะกง โซลา่ เพาเวอร์     
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท    บจก. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม)่  
 2537 - 2557       ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน   บมจ. จบูิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์  
2556 - 2556       กรรมการตรวจสอบ บจก. อตุสาหกรรม อีเล็กโทนิคส์ จ ากัด         
จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ณ ปัจจุบนั 

บริษัทจดทะเบียน:  2 บริษัท คือ บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) และ บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์ปอเรชัน่ 

บริษัททัว่ไป:  7 บริษัท  
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความขดัแย้งกันในบริษัทจดทะเบยีนอื่น 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่  29 ธันวาคม 2560 0.00 % 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ปี 2560  5/5 ครัง้  
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด 
8 สิงหาคม 2558 
จ านวนวาระที่กรรมการเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  5   ปี 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
ไมม่ี 
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                         (3) นายสันติ เนียมนิล (Mr. Santi Niamnil) 

                                                                  เสนอต าแหน่ง: กรรมการอิสระ (Independent Director) 
อายุ  49 ปี 

การศึกษา 2536: นิติศาสตร์บณัฑิต กฎหมาย มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ฝึกอบรม จากสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 80/2552 
ประสบการณ์ท างาน ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมกาตรวจสอบ บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 
2545 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจ. ยเูซ็นต์แอร์ แอนด์ ซี เซอร์วิส แมนเนจเม้นท์(ประเทศไทย) 
2546 – 2558     กรรมการผู้จดัการ   บจ. เอนก แอดโวเคท 
จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ณ ปัจจุบนั 

บริษัทจดทะเบียน:  2 บริษัท คือ บมจ. ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) และ บมจ.ผลธญัญะ 

บริษัททัว่ไป: 1 
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความขดัแย้งกันในบริษัทจดทะเบยีนอื่น 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่  29 ธันวาคม 2560   0.00 % 
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ปี 2560  5/5 ครัง้ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้ล่าสุด 
28 เมษายน 2558 
จ านวนวาระที่กรรมการเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  5   ปี 
ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
ไมม่ี 
หมายเหต:ุ กรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบคุคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อ 
 
 
 

 
 
 




