สิ่งที่สงมาดวย 3
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
หนา 1 ของ 3
ขอมูลของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
1.1 นายโคอิจิ นางาโนะ
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ
ประสบการณทํางาน

พ.ศ.2543 - 2547
พ.ศ.2547 - 2552
พ.ศ.2552 – ปจจุบัน

กรรมการ
50 ป
ปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยโฮเซ
ประเทศญี่ปุน
ยังไมเขารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หัวหนาทีม ฝายออกแบบสวนงานรถจักรยานยนต
บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด
ผูจัดการฝาย ฝายออกแบบ สวนงานรถจักรยานยนต
บริษัท สแตนเลยอิเลคทริค จํากัด
กรรมการ
บริษัท ไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ
ตั้งแต พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน เทากับ 2 ป
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น
กิจการบริษัทจดทะเบียน
ไมมี
กิจการอื่น ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
ไมมี
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัทฯ
ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ

ไมมี

ประวัติการเขาประชุมป 2552

คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
(ไดรับการแตงตั้งระหวางป 2552)

สิ่งที่สงมาดวย 3
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
หนา 2 ของ 3
1.2 นางพิมพใจ เหลาจินดา
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ
ประสบการณทํางาน พ.ศ.2526 – ปจจุบัน
พ.ศ.2550 – ปจจุบัน
พ.ศ.2536 – 2550
พ.ศ.2526 – ปจจุบัน
พ.ศ.2538 – ปจจุบัน
พ.ศ.2538 – ปจจุบัน
พ.ศ.2538 – ปจจุบัน
พ.ศ.2544 – ปจจุบัน
พ.ศ.2549 – ปจจุบัน

กรรมการ
49 ป
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาการบริหารการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยเดรกเซลฟลาเดเฟย ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร Director Certification Program รุน
37/2544 ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
กรรมการ
บมจ. ไทยสแตนเลยการไฟฟา
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. อีโนเวรับเบอร (ประเทศไทย)
รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
บมจ. อีโนเวรับเบอร (ประเทศไทย)
กรรมการ
บจก. โสภา-กนก อินเตอรเนชั่นแนล
ประธานกรรมการ
บจก. โตเอ อิโนแอค
กรรมการ
บจก. ไอ อาร ซี (เอเชีย) รีเสิรช
กรรมการ บจก. ซันโกลด โฮลดิ้ง
กรรมการ บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
กรรมการ บจก. ไดโด สิทธิผล

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ
ตั้งแต พ.ศ.2526 – ปจจุบัน เทากับ 27 ป
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น
กิจการบริษัทจดทะเบียน
1 บริษัท ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.อีโนเวรับเบอร (ประเทศไทย)
กิจการอื่น ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
6 บริษัท บจก. โสภา-กนก อินเตอรเนชั่แนล,
บจก. โตเอ อิโนเอค , บจก. ไอ อาร ซี (เอเชีย) รีเสิรช ,
บจก.ซันโกลด โฮลดิ้ง , บจก.คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง ,
บจก.ไดโด สิทธิผล
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
จํานวนหุน 2,162,670 หุน
คิดเปนรอยละ 2.82 ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียง
ประวัติการเขาประชุมป2552
คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

สิ่งที่สงมาดวย 3
เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
หนา 3 ของ 3

1.3 นางพรทิพย เศรษฐีวรรณ
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

กรรมการ
43 ป
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
สาขาพาณิชยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

ยังไมเขารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณทํางาน พ.ศ.2523 – ปจจุบัน
พ.ศ.2528 – ปจจุบัน
พ.ศ.2533 – ปจจุบัน
พ.ศ.2533 – ปจจุบัน
พ.ศ.2534 – ปจจุบัน
พ.ศ.2536 – ปจจุบัน
พ.ศ.2539 – ปจจุบัน

กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยการไฟฟา
กรรมการ บจก. เซงงวนฮง
กรรมการบริหาร บจก. สิทธิผล 1919
กรรมการ บจก. แปซิฟค อันดัสตรียส (ประเทศไทย)
กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ บจก. โสภา-กนก อินเตอรเนชั่นแนล
กรรมการ บจก. ไดโด สิทธิผล

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัทฯ
พ.ศ.2523 – ปจจุบัน เทากับ 30 ป
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่น
กิจการบริษัทจดทะเบียน
1 บริษัท บมจ.อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย)
กิจการอื่น ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
5 บริษัท บจก.เซงงวนฮง ,บจก. สิทธิผล 1919 ,
บจก.แปซิฟค อินดัสตรียส (ประเทศไทย) ,
บจก.โสภา-กนก อินเตอรเนชั่นแนล , บจก.ไดโด สิทธิผล
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนตอบริษัทฯ

ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ

จํานวนหุน 2,162,670 หุน
คิดเปนรอยละ 2.82 ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิ์ออกเสียง

ประวัติการเขาประชุมป2552

คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

