
ประวัติกรรมการทีออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง
เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการอีกครังหนึง

ชือ-นามสกลุ นายสจัจา  เจนธรรมนุกูล 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 12 ธนัวาคม 2555 
วัน/เดือนปีเกดิ 5  กนัยายน  2497   
อายุ  61 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 378/2  ถนนชลนิเวศน ์ แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900 
ประวัติการศึกษา  วศ.บ.ไฟฟ้า  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ (ธนบุรี)  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP) 20/2004   
การอบรมอืนๆในปี 2558  ไม่มี 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ  4 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2558 7/8 ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 20/22 ครั ง (คณะกรรมการบริหาร) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยพบัลิคพอร์ต จาํกดั 
 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั, บริษทั ซุปเปอร์เพยีวแก๊ส จาํกดั 
 2550 – 2552, 2557 กรรมการ บริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 
 2549 - 2553 กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
 2546 - 2556 กรรมการ บริษทั เพียวซิลิกา มายนิง จาํกดั, บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั 
 2545 - 2556 กรรมการ บริษทั เพียวอินเตอร์เทรด จาํกดั, บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จาํกดั 
 2544 – 2557 กรรมการ บริษทั จตุรทิศ ขนส่ง จาํกดั 
 2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เพียวพลงังานไทย  จาํกดั, บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั 
 2541 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เพทโทร-อินสตรูเมนท ์จาํกดั  
 2538 - 2556 กรรมการ บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  
 2538 - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษทั อาร์พซีีจี จาํกดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
 

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2558 หนา้ที12/12 บมจ.สมัมากร 
.

4. เรืองการพฒันาทีดินเพือการให้เช่า บริษทัฯ ดาํเนินการอยู่แลว้ โดยบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้เช่า
เป็นประจาํทุกเดือน 

เมือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามและเสนอเรืองอืนใดเพือพิจารณา กรรมการผูจ้ดัการจึงขออนุญาตให้ท่าน
ประธานปิดการประชุม  

  ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทีได้มาร่วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็นทีเป็นประโยชน์ รวมทัง
อนุมติัขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัฯ ในเรืองต่างๆ ดว้ยดี  

ปิดประชุมเวลา 12.55 น. 

   ลงนาม          ประธานทีประชุม 
  (นายกว ี    องัศวานนท)์ 
 ประธานกรรมการ 
 
    
   ลงนาม เลขานุการทีประชุม 
   (นางไข่มุก   พราหมณีย)์ 
  เลขานุการบริษทั 
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ประวัติกรรมการทีออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง
เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการอีกครังหนึง

ชือ-นามสกลุ นายธวชั  อึงสุประเสริฐ 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร 

วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 4 เมษายน 2556 
วัน/เดือนปีเกดิ 30 ตุลาคม 2489   
อายุ  69 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 584  ถนนเตชะวนิช  แขวงบางซือ  กรุงเทพฯ 10800 
ประวัติการศึกษา  วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP)   
การอบรมอืนๆในปี 2558  ไม่มี 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ  3 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2558 7/8 ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 18/22 ครั ง (คณะกรรมการบริหาร) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพยีวซิลิกา มายนิง จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั ไทยควอทซ์ มายนิง จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จาํกดั  
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพยีวพลงังานไทย จาํกดั   
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 
 2553 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพยีวไบโอดีเซล จาํกดั 
 2548 - 2556 กรรมการ  บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  
 2542 - 2556 กรรมการ  บริษทั เชอร์วูด้เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
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ประวัติกรรมการทีออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง
เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการอีกครังหนึง

ชือ-นามสกลุ นายกิตติพล  ปราโมช ณ อยธุยา   
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 
วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2541 
วัน/เดือน/ปีเกิด 10  มกราคม  2515 
อายุ 43  ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 22 ซ.พหลโยธิน 37  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 
ประวัติการศึกษา ปริญญาโท สถาบนับณัฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
   ปริญญาตรี Exeter University U.K. (Mechanical Engineering)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Certification Program (DCP 19/2002),Directors Accreditation Program               

(DAP 23/2004),Audit Committee Program  (ACP 5/2005) 
การอบรมอืนๆในปี 2558  RE-CU CEO-PREMIUM รุ่นที 1
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ 18  ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 8/8 ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 21/22 ครั ง (คณะกรรมการบริหาร) 
ประสบการณ์การทาํงาน 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการสมาคมอสงัหาริมทรัพยไ์ทย    
 2549 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั เพยีวสัมมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

2552 - 2556 นายกสมาคมอสังหาริมทรัพยไ์ทย 
 2543 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ธนาคมและการพฒันา จาํกดั 
 2543 - 2553                               กรรมการ บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั (มหาชน) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั  
ณ วันที 31 ธ.ค.2558 813,333 หุน้ ร้อยละ 0.14  
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  
 2551 - 15 ส.ค.55 กรรมการ บริษทั ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จาํกดั (มหาชน) 
 2547 - 6 ธ.ค.55 กรรมการ บริษทั SFG จาํกดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
 

ประวัติกรรมการทีออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง
เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการอีกครังหนึง

ชือ-นามสกลุ นายธวชั  อึงสุประเสริฐ 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ตําแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร 

วันทีได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ 4 เมษายน 2556 
วัน/เดือนปีเกดิ 30 ตุลาคม 2489   
อายุ  69 ปี 
สัญชาติ ไทย 
ทีอยู่ 584  ถนนเตชะวนิช  แขวงบางซือ  กรุงเทพฯ 10800 
ประวัติการศึกษา  วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP)   
การอบรมอืนๆในปี 2558  ไม่มี 
จํานวนปีทีเป็นกรรมการ  3 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2558 7/8 ครั ง (คณะกรรมการบริษทั) 
 18/22 ครั ง (คณะกรรมการบริหาร) 
ประสบการณ์การทาํงาน  
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพยีวซิลิกา มายนิง จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั ไทยควอทซ์ มายนิง จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จาํกดั  
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพยีวพลงังานไทย จาํกดั   
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั 
 2555 - 2556 กรรมการ  บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 
 2553 - 2556 กรรมการ  บริษทั เพยีวไบโอดีเซล จาํกดั 
 2548 - 2556 กรรมการ  บริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษทั ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน  
 2542 - 2556 กรรมการ  บริษทั เชอร์วูด้เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกจิการอืนทีแข่งขนั/  
กิจการทีเกียวเนืองกับธุรกิจของบริษทั ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ทีผา่นมา 
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