
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่3 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6) 

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รบัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

 รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ 
อายุ 79 ปี 

 ต าแหน่งปัจจุบัน  
 - กรรมการอิสระ  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 มิถุนายน 2551 
 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 13 ปี 10 เดือน 
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง 
  คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท MBA in International Trade & Finance, Gothenburg 

School of Economics and Business Administration, Sweden 
  - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม “ดีมาก”)  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน 

(หลักสูตร วตท.) รุ่นท่ี 2 
  - ว.ป.ร.อ. รุ่น 377 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี 85 (85/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Executives 

(CGE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors 

(FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท

จดทะเบียนอื่น  
 

 2555 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
(มหาชน) 

 2554 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 2545 ถึง 2551 - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหาร

สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่3 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6) 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2545 ถึง ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2548 ถึง 2554 - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
 2545 ถึง 2549 - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบการเคหะแห่งชาติ 
 2524 ถึง 2526 - คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไม่มี 
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ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รบัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

 นายเคนอิจิ โฮชิ 
 อายุ 56 ปี 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  
 - กรรมการ  

- และกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 17 กุมภาพันธ์ 2565  
 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  
 2 เดือน  
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 - 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอซากา 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ

การเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ, กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 เมษายน 2564 ถึง ปัจจุบัน - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร  

นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น) 
 เมษายน 2563 - ท่ีปรึกษา 

นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น 
 เมษายน 2562 - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการท่ัวไป สาขานาโกย่า  

นิปปอน สตีล นิชชิน คอมพานี ลิมิเต็ด (เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก  
นิชชิน สตีล คอมพานี ลิมิเต็ด ในปี 2562) 

 เมษายน 2561 - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร 
นิชชิน สตีล คอมพานี ลิมิเต็ด 

 มกราคม 2559 - ผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายขายวัสดุยานยนต์ 
นิชชิน สตีล คอมพานี ลิมิเต็ด 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 เมษายน 2564 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท นิปปอน สตีล เซาท์อีสท์ เอเชีย จ ากัด 
 เมษายน 2563 - ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

วีลลิง-นิปปอน สตีล อิงค์ 
 เมษายน 2561 - กรรมการผู้จัดการ 

นิชชิน สตีล เอเซีย พีทีอี แอลทีดี 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่3 
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6) 

ประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รบัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ 
 อายุ 59 ปี 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  
 - กรรมการ  

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
- ประธานคณะบริหาร 

 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 17 กุมภาพันธ์ 2565  
 จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง  
 2 เดือน  
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 - 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการ

จัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
  - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โลหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของ

การเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, ประธานคณะบริหาร 

บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษา 

บริษัท นิปปอน สตีล เซาท์อีสท์ เอเชีย จ ากัด 
 กันยายน 2559 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการรองผู้จัดการ และผู้อ านวยการโรงงาน 

บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จ ากัด 
 เมษายน 2557 - กรรมการรองผู้จัดการ และผู้อ านวยการโรงงาน 

บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จ ากัด 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

 


