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ข�อมูลเบื้องต�น ของกรรมการท่ีจะครบกําหนดตามวาระ และได�รับการเสนอช่ือกลับเข�ามาดํารงตําแหน�งใหม� 
 
 

 

ชื่อ-สกลุ : 
อายุ (ป�) : 
ตําแหน�งป�จจุบัน : 
 
ตําแหน�งที่เสนอ : 
คุณวุฒทิางการศึกษา : 
 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ : 

นายประสิทธ์ิ  ธีรรัตน�บงกช 
62 ป� 
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 
กรรมการอิสระ  

- ปรญิญาตรี สาขาไฟฟ�ากําลัง / ส่ือสาร คณะวิศวกรรมศาสตร�  
  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
สมาคมส�งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- DCP Directors Certification Program (DCP 62) 
 

สดัส�วนการถือหุ�นในบริษัท (1)(2) - หุ�น - %   (ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559) 

ประสบการณ�ทาํงานในระยะ 5 ป� ย�อนหลัง 2558-ป�จจบัุน กรรมการอิสระ/  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค�าตอบแทน   

บริษัท อาร�พีซีจี จํากัด (มหาชน) 

 2551-ป�จจบัุน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คาร�มารท� จํากัด (มหาชน) 
 2537-ป�จจบัุน กรรมการผู�จัดการ บริษัท เพียวกรีน จํากัด 
 2545-ป�จจบัุน   กรรมการ บริษัท วีนิลเทด จาํกัด 
 2542-ป�จจบัุน ที่ปรึกษา โครงการพฒันาส�วนพระองค� 
 2541-ป�จจบัุน ที่ปรึกษา บริษัท สยามราชธานี จํากัด 

การดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอ่ืน 
- บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 1แห�ง   
- กิจการอื่นที่ไม�ใช�บริษัทจดทะเบียน 
-  กิจการที่แข�งขันหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

2 แห�ง 
-ไม�ม-ี 

  

หลกัเกณฑ�และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได�พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค�าตอบแทน และเห็นชอบให� นายประสิทธิ์ ธีรรัตน�บงกช ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ�วนตาม พรบ.
บริษัทมหาชนฯ และ พรบ.หลักทรัพย�ฯ และมีความรู�ความสามารถเหมาะสมด�วยคุณวุฒิ 
ประสบการณ� 

 

การเข�าร�วมประชมุในรอบป� 2559 : - ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 
- ประชมุสามัญผู�ถือหุ�น 

7 / 7 ครั้ง 
4 / 4 ครั้ง 
2 / 2 ครั้ง 
1 / 1 ครั้ง 
 

  

เอกสารแนบ 3
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ชื่อ-สกุล : 
อายุ (ป�) : 
ตําแหน�งป�จจุบัน : 
ตําแหน�งที่เสนอ : 
คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 
 
 
 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ : 

นายศุภพงศ�  กฤษณกาญจน� 
61 ป� 
กรรมการ 
กรรมการ 
-  วิศวกรรมศาสตร�มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี /คอมพิวเตอร� ควบคุม
โรงงาน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร�เนีย วิทยาเขตดาวิส รัฐแคลิฟอร�เนีย,USA 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร�/เศรษฐศาสตร�ระดับสูง มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร�เนีย สเตท โพลิเทคนิค วิทยาเขตโพโมนา รัฐแคลิฟอร�เนีย ,USA 

- วิศวกรรมศาสตร�บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคม ี จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 
สมาคมส�งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
DAP: Directors Accreditation Program 15/2004 

สดัส�วนการถือหุ�นในบริษัท : (1)(2) 4,791,092 หุ�น  0.37 %  (ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559) 
ประสบการณ�ทาํงานในระยะ 5 ป� ย�อนหลัง : 2538-ป�จจุบนั กรรมการ บริษัท อาร�พีซีจี จํากัด (มหาชน) 
 2551-ป�จจุบนั        กรรมการ บริษัท อาร�พีซี แมเนจเมนท� จํากัด 
 2541-ป�จจุบนั        กรรมการ บรษัิท ออนเนสท� แอนด� เอฟ�เชียน จาํกัด 
 2557-2558  กรรมการ บริษัท ไทยพับลิคพอร�ต จํากัด 
 2549-2557        กรรมการ    บจก.เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท� 
 2551-2556            กรรมการ บริษัท เพียวซิลิกา มายนิ่ง จํากัด 
 2551-2556            กรรมการ   บริษัท จตุจักร ออยล� จํากัด 
 2551-2556 กรรมการ บริษัท เพียวอินเตอร�เทรด จํากัด 
 2551-2556 กรรมการ บริษัท ทศทิศโลจิสติกส� จํากัด 
 2551-2556 กรรมการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด 
 2551-2557 กรรมการ บริษัท เอสซีที ป�โตรเลียม จํากัด 
 2551-2556 กรรมการ บริษัท จตุรทิศ ขนส�ง จํากัด 
 2555-2557 กรรมการ บริษัท เอสซีที สหภัณฑ� จํากัด 
 2550-2552,2557 กรรมการ บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 
การดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอื่น 
- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไม�ม-ี   
- กิจการอ่ืนทีไ่ม�ใช�บริษัทจดทะเบียน 
- กิจการที่แข�งขันหรือเก่ียวเนื่องกับธรุกิจของบริษัทฯ 

2 แห�ง 
-ไม�ม-ี 

  

หลกัเกณฑ�และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได�พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค�าตอบแทน และเห็นชอบให� นายศุภพงศ� กฤษณกาญจน� ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ�วนตาม พรบ.บริษัท
มหาชนฯ และพรบ.หลักทรัพย�ฯ และมีความรู�ความสามารถเหมาะสมด�วยคุณวุฒิ ประสบการณ� 

 

การเข�าร�วมประชมุในรอบป� 2559 : - ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
- ประชมุสามัญผู�ถือหุ�น 

7 / 7 ครั้ง 
1 / 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3
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ชื่อ-สกุล : 
อายุ (ป�) : 
ตําแหน�งป�จจุบัน : 
ตําแหน�งที่เสนอ : 
คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ : 
 

นายสุทศัน�  ขันเจริญสุข 
59 ป� 
กรรมการ 
กรรมการ 
- MBA  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 
- วท.บ. จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

สมาคมส�งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- DAP: Directors Accreditation Program 15/2004  
- Board Performance Evaluation 2/2007 

สดัส�วนการถือหุ�นในบริษัท : (1)(2) 10.833.356 หุ�น 0.83 %   (ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559) 

ประสบการณ�ทาํงานในระยะ 5 ป� ย�อนหลัง : 2539-ป�จจบัุน 
2556-ป�จจบัุน 

กรรมการ 
กรรมการอิสระ 

บริษัท อาร�พีซีจี จาํกัด (มหาชน) 
บริษัท ลีซ อิท จํากัด (มหาชน) 

 2534-ป�จจบัุน      กรรมการ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท� จํากัด 

 2555-2556         กรรมการ บริษัท เอสซีที ป�โตรเลียม จํากัด 

 2555-2556         กรรมการ บริษัท เพียวซิลิกา มายนิ่ง จํากัด 

 2555-2556         กรรมการ บริษัท จตุจักร ออยล� จํากัด 

 2555-2556         กรรมการ บริษัท ทศทิศโลจิสติกส� จํากัด 

 2555-2557 กรรมการ บริษัท อาร�พีซี แมเนจเมนท� จํากัด 

 2550-2557 กรรมการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จํากัด 

 2555-2557 กรรมการ บริษัท เอสซีที สหภัณฑ� จํากัด 

 2555-2557 กรรมการ บริษัท จตรุทิศขนส�ง จํากัด 

 2555-2557 กรรมการ บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด 
การดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู�บริหารในกิจการอื่น 
- บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 1 แห�ง   
- กิจการอ่ืนทีไ่ม�ใช�บริษัทจดทะเบียน 
- กิจการที่แข�งขันหรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 แห�ง 
-ไม�ม-ี 

  

หลกัเกณฑ�และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได�พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค�าตอบแทน และเห็นชอบให� นายสุทัศน� ขันเจริญสุข  ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ�วนตาม พรบ.บริษัท
มหาชนฯ และ พรบ.หลักทรัพย�ฯ และมีความรู�ความสามารถเหมาะสมด�วยคุณวุฒิ ประสบการณ� 

 

การเข�าร�วมประชมุในรอบป� 2559 : 
 

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
- ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 

6 / 7 ครั้ง 
1 /  1 ครั้ง 

 

 
 หมายเหตุ  (1) รวมส�วนของคู�สมรสและบุตรท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะ 

(2) สัดส�วนการถือหุ�น ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 ราคาท่ีตราไว�หุ�นละ 1.00 บาทต�อหุ�น และเรียกชําระแล�ว  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  เท�ากับ  1,304,664,125 หุ�น 

เอกสารแนบ 3


