
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น* 

ประสบการณ์ทาํงาน 

1.นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา 
   - ประธานกรรมการบริษัท 

   - ประธานกรรมการสรรหา 
   - ประธานกรรมการกําหนด     

     คา่ตอบแทน 
    วนัที่ 22 เมษายน 2523 

72 -ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์

คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

-ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 

สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
-ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์  
วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 
-B.S.Engineering - Worcester 

Polyteching Institute, Massachusets, 

U.S.A. 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 3/2003 
-Director Certification Program (DCP)    
รุ่น 41/2004 

8.69% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   5 แหง่ 

- ประธานกรรมการบริษัท                         

  ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ 

  พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา : 

       บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 
- ประธานกรรมการ : 
       บมจ. ประชาอาภรณ์ 

       บมจ. แพนเอเชียฟตุแวร์ 

- กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนด 

  ค่าตอบแทน : 
        บมจ. สหโคเจน (ชลบรีุ) 

- กรรมการ 

        บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: 59 แหง่ 

2.นางทพิาภรณ์  โชควัฒนา 
   - รองประธานกรรมการบริษัท 

 
     วนัที่ 24 เมษายน 2538 

73 -ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์   

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง          
-เลขานกุาร จาก Pitman London 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 3/2003 

-Director Certification Program (DCP)    

รุ่น 68/2005 

8.69% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  1 แหง่ 
- กรรมการ : 
       บมจ. โอ.ซี.ซี. 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  24 แหง่ 

3.นายธีระศักดิ์  วิกิตเศรษฐ์ 
   - กรรมการผู้จดัการ 

   - ประธานกรรมการบริหาร 
   - กรรมการสรรหา  
   - กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
     วนัที่ 30 เมษายน 2528 

68 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Clark University 

Worcester, Massachusetts, U.S.A. 
-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี, Worcester 

Polytechnic Institute, Massachusetts, 

U.S.A. 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 3/2003 

-Director Certification Program (DCP)    

รุ่น 68/2005 

1.77% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   1 แหง่ 

- กรรมการ : 
       บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  19 แหง่ 

 



 

 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น* 

ประสบการณ์ทาํงาน 

4.ดร.อัตถกร  กล่ันความด ี
   - กรรมการรองผู้จดัการ 
   - ประธานกรรมการ 
     บริหารความเสี่ยง     

   - กรรมการบริหาร  
   - กรรมการสรรหา 
     วนัที่ 22 เมษายน 2534 

71 -ปริญญาเอก วิชาเอกวิศวกรรมเคร่ืองกล   

วิชาโท Operations Research-University of 

Illinois @ Urbaha U.S.A. 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 3/2003 

-Director Certification Program (DCP) 

รุ่น 68/2005 

0.31% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   1 แหง่ 

- กรรมการ : 
        บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  9  แหง่ 

5.นางแก้วตา  องค์สรณะคม      
   - กรรมการบริษัท 

   - กรรมการบริหาร 
   - กรรมการสรรหา  
   - กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

   - กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
     วนัที่ 22 มิถนุายน 2530 

63 -ปริญญาตรี วิชาเอกรัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ

วิชาโท ภาษาองักฤษ คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Certification Program (DCP) 

รุ่น 27/2003  

-Role of the Compensation Committee 

(RCC) รุ่น 10/2010 

0.67% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: 10 แหง่ 

6.ศ.ดร.ภญ.มาลิน  อังสุรังษี 

   - กรรมการบริษัท  

   - ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กร 

     เพ่ือสงัคม 

   - กรรมการบริหาร 

     วนัที่ 26 เมษายน 2547 

69 -ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์                

(จลุชีววิทยา) มหาวิทยาลยัมหิดล 

-ปริญญาตรี คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

-Certificate in Management of Higher 

Education from Galilee College, Israel 

and Harvard University Extension 

School, USA. 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 17/2004 

0.12% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  4 แหง่ 

7.นางจิตราภรณ์  วิกิตเศรษฐ์ 
   - กรรมการบริษัท 
   - กรรมการบริหาร 

  - กรรมการสรรหา 

     วนัที่ 23 เมษายน 2550 

68 -ปริญญาโท สาขาวิชา Early Childhood 

Education จาก Worcester College, U.S.A.

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 66/2007 

1.77% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  6 แหง่ 



 

 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น* 

ประสบการณ์ทาํงาน 

8.นางธีรดา  อาํพันวงษ์ 
   - กรรมการบริษัท      
     วนัที่ 26 เมษายน 2541 

49 -ปริญญาโท วิชาเอกการตลาด                

คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบนับริหารธุรกิจศศนิทร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 3/2003 

- Director Certification Program (DCP) 

รุ่น 51/2004 

0.58% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   2 แหง่ 
- กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ 

  ผู้บริหาร : 
       บมจ.โอซีซี 
- กรรมการ : 

       บมจ.ประชาอาภรณ์ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: 16  แหง่ 

9.นายสุเทพ  ด่านศิริวิโรจน์        

   - กรรมการบริษัท 

     วนัที่ 22 เมษายน 2557 

71 -ปริญญาตรี(การบญัชี) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-Risk Management Committee Program 

(RMP) รุ่นที่ 5/2014 

-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 32/2005 

-Director Certification Program (DCP) 

รุ่น 60/2005 

ไมมี่ กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   1 แหง่ 

-ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและ 

 กรรมการ,กรรมการบริหาร : 

      บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  1 แหง่ 

10.พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง 
   - กรรมการอิสระ      
   - กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือ  

     สงัคม 
     วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2552 

70 -ปริญญาโท  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

สาขาป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 

รุ่นที่ 15 

-ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ 

สาขาวิทยาศาสตร์บณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟา้) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-Risk Management Program for 

Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 4/2016 

-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 82/2010 

0.06% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  3 แหง่ 
- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ : 
       บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ : 
       บมจ.ที.เอ.ซี คอนซเูมอร์ 

- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ   

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการอิสระ : 
       บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:   ไมมี่ 

 

 



 

 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น* 

ประสบการณ์ทาํงาน 

11.นางพิศมัย  จันทรุเบกษา      
   - กรรมการอิสระ 

   - กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
     วนัที่ 28 เมษายน 2552 

71 -Cambridgeshire College of  Arts & 

Technology, 

Catering Diploma England Cambrideg, 

Hotel & Restaurant Management  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 82/2010 

0.06% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :   ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  ไมมี่ 

12.นายอมร  อัศวานันท์ 
   - กรรมการอิสระ  

   - ประธานกรรมการ 

     ตรวจสอบ 

     วนัที่ 24 เมษายน 2560 

71 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Bowling Green 

State University, Ohio, U.S.A. 

-บญัชีบญัฑิต  

 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
- Director Accreditation  Program 

  (DAP)  รุ่น 4/2003 

ไมมี่ กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  4 แหง่ 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร 

  ความเส่ียง และกรรมการตรวจสอบ : 

        บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ : 

        บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 

          บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบ ี

- กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง  

  และประธานกรรมการสรรหา 

  และกาํหนดค่าตอบแทน : 

        บมจ.กรุงเทพโสภณ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  1 แหง่ 

13.นางประดิษฐา  จงวัฒนา 
   - กรรมการอิสระ 

   - กรรมการตรวจสอบ      

      วนัที่ 22 เมษายน 2545 

70 -ปริญญาตรี วิชานิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-โครงการ MINI MBA 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 5/2001 

-หลกัสตูร Management Construction 

6 เดือน จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0.11% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  : ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  2  แหง่ 

 

 



 

 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น* 

ประสบการณ์ทาํงาน 

14.พลตาํรวจเอกสมชาย  ประภัสภักดี 
   - กรรมการอิสระ 

   - กรรมการตรวจสอบ    

   - ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูล 

     กิจการ 
     วนัที่ 28 เมษายน 2558 

77 -ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

-ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่น 25/2004     

-Director Certification Program (DCP)   

รุ่น 51/2004 

-Role of the Chairman Program (RCP) 

รุ่น 12/2005 

-Audit Committee Program (ACP) 

รุ่น 2/2004  

ไมมี่ กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน           

:  1 แหง่ 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ: 

        บมจ.สหโคเจน (ชลบรีุ) 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  ไมมี่ 

15.ผศ.ดร.พงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล 
   - กรรมการอิสระ 

   - กรรมการตรวจสอบ    

   วนัที่ 23 เมษายน 2561 

49 -ปริญญาเอก Industrial Engineering 

Iowa State University, USA. 

-ปริญญาโท Industrial Engineering 

Iowa State University, USA. 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่น 162/2019     

-Director Certification Program (DCP)   

รุ่น 283/2019 

ไมมี่ กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน           

:  ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  ไมมี่ 

16. นายไซม่อน โรเดอริค ไนท์ 
     - ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจตา่งประเทศ 

        

65 -ปริญญาตรี  สาขา Economics & 

Mathematics Sheffield University 

 

0.08% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: 4  แหง่ 

17. นางสาวสุเมธ  สุรชาติชัยฤทธ์ิ      
   - กรรมการบริหาร 

   - ผู้จดัการฝ่ายโรงงาน 

64 -ปริญญาตรี  สาขา วิศวกรรมเคมี 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

0.14% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   ไมมี่  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: 4 แหง่ 

18. นางทองสุข  อุปถัมภากุล 

   - กรรมการบริหาร 

   - กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

   - ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจในประเทศ 

60 -ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์ 

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.09% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไมมี่  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  2 แหง่ 

 



 

 

ชื่อ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น* 

ประสบการณ์ทาํงาน 

19. Mr.Bo Nystrup Nielsen 

  - ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

49 -ปริญญาโท สาขา Economic 

 Institute University of Aarhus, Institute of   

 Management 

-ปริญญาตรี สาขา Senior Executive 

Program, London Business School 

ไมมี่ กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: ไมมี่ 

20. นายวาฤทธ์ิ  ตรีตราพันธ์ 

   - ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายสํานกังาน     

     (บญัชีและการเงิน) 

   - ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและ 

     การเงิน (CFO) 

75 -ปริญญาโท  สาขา Managerial Economic 

University of Wisconsin, USA. 

 

0.16% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   ไมมี่  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  4 แหง่ 

21. นางพัชรา  พงษ์วิจารณ์ 

   - กรรมการบริหาร 

   - กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

   - ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

60 -ปริญญาตรี  สาขาศิลปะศาสตร์(จิตวทิยา) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.08% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไมมี่  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน      

: 1 แหง่ 

22. นางดารณี  อรรจนียกุล 

  - กรรมการบริหาร 

  - กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  - ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายเทคนิค 

52 -ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัมหิดล 

0.05% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไมมี่  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน      

: 1 แหง่ 

23.นายอรุชา  บุษกรภินันท์ 
   - ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่าย Automation  

     and Digital Technology 

    
 

41 -ปริญญาเอก  Doktor der 

Ingenieurwissenschaften Ph.D. in 

Engineering (Dr. Ing.) 

MechatronicsUniversity of Erlangen-

Nuremberg Erlangen. Germany 

0.00% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน           

:  ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  ไมมี่ 

24. นางสาวพัชรี  อริยชาญศิลป์ 
  - ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายประกนั 

    คณุภาพ 

        

43 -ปริญญาโท  สาขา Technology 

Management  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

ไมมี่ กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไมมี่ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: ไมมี่ 

หมายเหต ุ:  * รวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 

 

ประวัตกิารถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการกระทําความผิดตาม

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พระราชบญัญตัิสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ.2546 


