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ประวตักิรรมการที�ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลอืกตั�ง 

เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�ง 

 

ชื�อ-นามสกลุ นายพิพิธ  พิชยัศรทตั 

ประเภทกรรมการ กรรมการ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ  11 เมษายน 2545 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ 27  ตุลาคม  2504 

อายุ 56  ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที�อยู่ 1174  ถนนพระรามที� 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ประวตักิารศึกษา พฒันบริหารศาสตร์ มหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  รัฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP) 

การอบรมอื�นๆในปี 2560  ไม่มี 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 16 ปี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 6/7 ครั� ง (คณะกรรมการบริษทั) 

 24/25 ครั� ง (คณะกรรมการบริหาร) 

สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท 

ณ วนัที� 31 ธ.ค.2560 148,454 หุน้ร้อยละ 0.023 

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบันในกจิการอื�น 

บริษัทจดทะเบียน 

(จาํนวน) 

กจิการอื�นๆ(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

(จาํนวน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน/

เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท (จาํนวน) 

2 5 - 

ประสบการณ์การทาํงานอื�น   

 2543 –ปัจจุบนั รองผูอ้าํนวยการโครงการพฒันาส่วนพระองค ์

 2543 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จาํกดั 

 2539 –ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั 

 2543 –ปัจจุบนั ผูช่้วยผูจ้ดัการสาํนกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์

 2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รวมทนุไทย จาํกดั 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น  

 2544 –ปัจจุบนั ประธานกรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการนโยบายและกล

ยทุธ์/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทัไทยประกนัภยัจาํกดั (มหาชน) 

 2552 –ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ

อิสระบริษทัซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที�ผา่นมา 



29

ประวตักิรรมการที�ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลอืกตั�ง 

เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�ง 

 

ชื�อ-นามสกลุ นายพิพิธ  พิชยัศรทตั 

ประเภทกรรมการ กรรมการ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 

วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ  11 เมษายน 2545 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ 27  ตุลาคม  2504 

อายุ 56  ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

ที�อยู่ 1174  ถนนพระรามที� 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

ประวตักิารศึกษา พฒันบริหารศาสตร์ มหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  รัฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP) 

การอบรมอื�นๆในปี 2560  ไม่มี 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 16 ปี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 6/7 ครั� ง (คณะกรรมการบริษทั) 

 24/25 ครั� ง (คณะกรรมการบริหาร) 

สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท 

ณ วนัที� 31 ธ.ค.2560 148,454 หุน้ร้อยละ 0.023 

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบันในกจิการอื�น 

บริษัทจดทะเบียน 

(จาํนวน) 

กจิการอื�นๆ(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

(จาํนวน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน/

เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท (จาํนวน) 

2 5 - 

ประสบการณ์การทาํงานอื�น   

 2543 –ปัจจุบนั รองผูอ้าํนวยการโครงการพฒันาส่วนพระองค ์

 2543 –ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จาํกดั 

 2539 –ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จาํกดั 

 2543 –ปัจจุบนั ผูช่้วยผูจ้ดัการสาํนกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์

 2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รวมทนุไทย จาํกดั 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น  

 2544 –ปัจจุบนั ประธานกรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการนโยบายและกล

ยทุธ์/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทัไทยประกนัภยัจาํกดั (มหาชน) 

 2552 –ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ

อิสระบริษทัซิงเกอร์ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที�ผา่นมา 

ประวตักิรรมการที�ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลอืกตั�ง

เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�ง 

 

ชื�อ-นามสกลุ นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์

ประเภทกรรมการ กรรมการ

ตาํแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเสี�ยง

พิจารณาค่าตอบแทน

วนัที�ได้รับการแต่งตั�งเป็นกรรมการ 17 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ 23

อายุ 68  

สัญชาต ิ ไทย

ที�อยู่ 157

ประวตักิารศึกษา B

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) , Director Certification Program (DCP)

การอบรมอื�นๆในปี 2560  ไม่มี

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ 13 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 5/7 

 4/5 

 4/4 

 1/1 

สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท  

 ณ วนัที� 31 ธ.ค. 2560 217,777

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบันในกจิการอื�น 

บริษัทจดทะเบียน 

(จาํนวน) 

กจิการอื�นๆ

- 

ประสบการณ์การทาํงานอื�น  

 2535 – ปัจจุบนั กรรมการ บ

 2552 –2556 กรรมการ

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ไม่มี

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 

 

 

 
 

ประวตักิรรมการที�ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลอืกตั�ง 

นายอนุทิพย ์ ไกรฤกษ ์ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการสรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทน 

17 กมุภาพนัธ์ 2548 

23มกราคม  2492 

68  ปี  

ไทย 

157/13  ถนนราชวถีิ   แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300

B.A (Fine and Applied Art) Northeastern  University 

Director Accreditation Program (DAP) , Director Certification Program (DCP)

ไม่มี 

13 ปี  

5/7 ครั� ง(คณะกรรมการบริษทั) 

4/5 ครั� ง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 

4/4 ครั� ง (คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง) 

1/1 ครั� ง(คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน)  

217,777 หุน้ ร้อยละ 0.034 

กจิการอื�นๆ(ที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

(จาํนวน) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน

เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท 

1 - 

 

กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างจาํกดั 

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษทัA. Host จาํกดั  

ไม่มี 

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที�ผา่นมา 

10300 

Director Accreditation Program (DAP) , Director Certification Program (DCP) 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการที�แข่งขัน/

เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท (จาํนวน) 
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ประวตักิรรมการที�ออกตามวาระเสนอ�ห้�ู้ถือหุ้นเลอืกตั�ง

เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ�ง 

 

ชื�อ-นามสกลุ นายธวชั  อึ�งสุประเสริฐ

ประเภทกรรมการ กรรมการ

ตาํแหน่งปัจจุบนั ประธาน

วนัที��ด้รับการแต่งตั�งเป� นกรรมการ 4 

วนั/เดอืนปีเกดิ 30

อายุ  71

สัญชาต ิ ไทย

ที�อยู่ 584  

ประวตักิารศึกษา  วท

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP)  

การอบรมอื�น��นปี 2560 ไม่มี

จาํนวนปีที�เป� นกรรมการ  5 

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 7/7 

 25/25 

สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท  

ณ วนัที� 31 ธ.ค.2560 ไม่มี

การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบัน�นกจิการอื�น 

บริษัทจดทะเบียน 

(จาํนวน) 

กจิการอื�น�

- 

ประสบการณ์การทาํงานอื�น  

 2555 – 2556 กรรมการบริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั

 2555 – 2556 กรรมการบริษทั เพียวซิลิกา มายนิ�ง จาํกดั

 2555 – 2556 กรรมการบริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั

 2555 – 2556 กรรมการบริษทั ไทยควอทซ์ มายนิ�ง จาํกดั

 2555 – 2556 กรรมการบริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จาํกดั 

 2555 – 2556 กรรมการบริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั

 2555 – 2556 กรรมการบริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั

 2555 – 2556 กรรมการบริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั

 2553 – 2556 กรรมการบริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั

 2548 – 2556 กรรมการบริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั

ตาํแหน่ง�นบริษัทจดทะเบียนอื�น  

 2542 – 2556 กรรมการบ

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 

 

ประวตักิรรมการที�ออกตามวาระเสนอ�ห้�ู้ถือหุ้นเลอืกตั�ง 

นายธวชั  อึ�งสุประเสริฐ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

4 เมษายน 2556 

30 ตุลาคม 2489 

71 ปี 

ไทย 

584  �นนเตชะวนิช  แขวงบางซ��อ  กรุงเทพ� 10800 

วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

Directors Accreditation Program (DAP)   

ไม่มี 

5 ปี 

7/7 ครั� ง (คณะกรรมการบริษทั) 

25/25 ครั� ง (คณะกรรมการบริหาร) 

 

ไม่มี 

กจิการอื�น�(ที��ม่�ช่บริษัทจดทะเบียน) 

(จาํนวน) 

การดาํรงตาํแหน่ง�นกจิการที�แข่งขัน

เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท 

- - 

 

กรรมการบริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จาํกดั 

กรรมการบริษทั เพียวซิลิกา มายนิ�ง จาํกดั 

กรรมการบริษทั จตุจกัร ออยล ์จาํกดั 

กรรมการบริษทั ไทยควอทซ์ มายนิ�ง จาํกดั 

กรรมการบริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จาํกดั  

กรรมการบริษทั เพียวพลงังานไทย จาํกดั  

กรรมการบริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จาํกดั 

กรรมการบริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จาํกดั 

กรรมการบริษทั เพียวไบโอดีเซล จาํกดั 

กรรมการบริษทั จตุรทิศขนส่ง จาํกดั 

 

กรรมการบริษทั เชอร์วูด้เคมิคอลจาํกดั(มหาชน) 

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที��า่นมา 

การดาํรงตาํแหน่ง�นกจิการที�แข่งขัน/

เกี�ยวเนื�องกบัธุรกจิของบริษัท (จาํนวน) 

คําชี�แจงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 

การออกเสียงลงคะแนน  และการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 

บริษัท สัมมากร จํากดั (มหาชน) 

วนัที� 19 เมษายน 2561 

 

ก. การมอบฉันทะ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เพื�อให้ผูถื้อหุ้นที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถ

พิจารณาไดว้า่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�น หรือจะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระที�บริษทัฯ ไดแ้นบประวติัมาพร้อมนี�  ใหเ้ป็นผูรั้บมอบ

ฉนัทะเพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผูถื้อหุน้แทน 

 ทั�งนี�  ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉนัทะแบบทั�วไป สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ได ้หรือในกรณีที�

ผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ได ้โดยสามารถ download ไดที้� website : www.sammakorn.co.th 

1. การมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�นเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ท ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 ท ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบ

ฉนัทะใหถู้กตอ้งครบถว้น 

 ท ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งนาํหนงัสือมอบฉันทะไปยื�นต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ ณ สถานที�ประชุมก่อนผูรั้บมอบ

ฉนัทะจะเขา้ประชุม 

2. การมอบฉนัทะใหก้รรมการบริษทัเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

 ท ผูม้อบฉนัทะโปรดระบุชื�อและรายละเอียดของกรรมการบริษทัฯเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดดงันี�  

(1) นายธวชัชัย ช่องดารากลุ อายุ 56  ปี   กรรมการอสิระ 

อยู่บ้านเลขที� 35 ซอยร่มเกล้า 6 ถนนร่มเกล้า เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 

(2) นางกณุฑลา  ศศะสมติ อายุ 61 ปี   กรรมการอสิระ 

 อยู่บ้านเลขที� 94/55 หมู่บ้านฟลอร่าวลิล์ ถนนสุวนิทวงศ์ แขวงลาํผกัชี เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530 

ท ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริษทั โปรดระบุชื�อและรายละเอียดของกรรมการบริษทัทั�ง 2 ท่าน 

เนื�องจากในกรณีที�กรรมการท่านใดไม่สามารถเขา้ประชุมได ้กรรมการท่านที�เขา้ประชุมจะไดเ้ป็นผูรั้บ

มอบฉนัทะเพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผูถื้อหุน้แทนท่านได ้

ท ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะและลงลายมือชื�อผูม้อบฉันทะ ใส่ซองบริการ

ธุรกิจตอบรับและปิดผนึกส่งทางไปรษณียโ์ดยไม่ตอ้งผนึกตราไปรษณียากร ไปให้เลขานุการบริษทัฯ 

ก่อนวนัประชุม 


