
ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น* 

ประสบการณท์าํงาน 

1.นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา 
   - ประธานกรรมการบริษทั 

   - ประธานกรรมการสรรหา 
   - ประธานกรรมการกาํหนด     

     ค่าตอบแทน 
    วนัที่ 22 เมษายน 2523 

73 -ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์

คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์
มหาวิทยาลยันเรศวร 

-ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 

สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
-ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  
วิทยาลยัพาณิชยศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา 
-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 แห่ง 

- ประธานกรรมการบริษัท                         

  ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ 

  พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา : 

       บมจ. ไอ.ซี.ซี. อนิเตอรเ์นชั่นแนล 
- ประธานกรรมการ : 
       บมจ. ประชาอาภรณ ์

       บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร ์

- กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนด 

  ค่าตอบแทน : 
        บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 

- กรรมการ 

        บมจ. สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: 57 แห่ง 

2.นางทิพาภรณ ์ โชควัฒนา 
   - รองประธานกรรมการบริษทั 

 
     วนัที่ 24 เมษายน 2538 

74 -ปริญญาตรี คณะรฐัศาสตร ์  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง          
-เลขานุการ จาก Pitman London 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 3/2003 

-Director Certification Program (DCP)    

รุ่น 68/2005 

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

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  21 แห่ง 

3.นายธีระศักด์ิ  วิกิตเศรษฐ ์
   - กรรมการผูจ้ดัการ 

   - ประธานกรรมการบริหาร 
   - กรรมการสรรหา  
   - กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
     วนัที่ 30 เมษายน 2528 

69 -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 แห่ง 

- กรรมการ : 
       บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  18 แห่ง 

 

 

 

 



 
ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น* 

ประสบการณท์าํงาน 

4.ดร.อัตถกร  กลั่นความดี 
   - กรรมการรองผูจ้ดัการ 
   - กรรมการบริหาร  
   - กรรมการสรรหา 
     วนัที่ 22 เมษายน 2534 

72 -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 แห่ง 

- กรรมการ : 
        บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  7  แห่ง 

5.นางแก้วตา  องคส์รณะคม      
   - กรรมการบริษัท 

   - กรรมการบริหาร 
   - กรรมการสรรหา  
   - กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

   - กรรมการกาํกับดแูลกิจการ 
     วนัที่ 22 มิถนุายน 2530 

64 -ปริญญาตรี วิชาเอกรฐัศาสตร-์บริหารรฐักิจ

วิชาโท ภาษาองักฤษ คณะรฐัศาสตร์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Certification Program (DCP) 

รุ่น 27/2003  

-Role of the Compensation Committee 

(RCC) รุ่น 10/2010 

0.67% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   ไม่มี 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: 10 แห่ง 

6.ศ.ดร.ภญ.มาลิน  อังสุรังษ ี

   - กรรมการบริษัท  

   - ประธานกรรมการกิจกรรมองคก์ร 

     เพื่อสงัคม 

   - กรรมการบริหาร 

     วนัที่ 26 เมษายน 2547 

70 -ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร ์               

(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลยัมหิดล 

-ปริญญาตรี คณะเภสชัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

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 :   ไม่มี 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  4 แห่ง 

7.นางจิตราภรณ ์ วิกิตเศรษฐ์ 
   - กรรมการบริษัท 
   - กรรมการบริหาร 

  - กรรมการสรรหา 

     วนัที่ 23 เมษายน 2550 

69 -ปริญญาโท สาขาวิชา Early Childhood 

Education จาก Worcester College, U.S.A.

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 66/2007 

1.77% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   ไม่มี 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  6 แห่ง 

 

 



 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น* 

ประสบการณท์าํงาน 

8.นางธีรดา  อาํพันวงษ ์
   - กรรมการบริษัท      
     วนัที่ 26 เมษายน 2541 

50 -ปริญญาโท วิชาเอกการตลาด                

คณะบริหารธุรกิจ  

สถาบนับริหารธุรกิจศศนิทร ์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 3/2003 

- Director Certification Program (DCP) 

รุ่น 51/2004 

0.58% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   2 แห่ง 
- กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ 

  ผู้บริหาร : 
       บมจ.โอซีซ ี
- กรรมการ : 

       บมจ.ประชาอาภรณ ์

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: 13  แห่ง 

9.นายสุเทพ  ด่านศิริวิโรจน ์       

   - กรรมการบริษัท 

     วนัที่ 22 เมษายน 2557 

72 -ปริญญาตรี(การบญัชี) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

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 

ไม่มี กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   1 แห่ง 

-ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 

 กรรมการ,กรรมการบริหาร : 

      บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  1 แห่ง 

10.พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง 
   - กรรมการอิสระ      
   - กรรมการกิจกรรมองคก์รเพื่อ  

     สงัคม 
     วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2552 

71 -ปริญญาโท  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

สาขาป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน 

รุ่นที่ 15 

-ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ 

สาขาวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟา้) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-Risk Management Program for 

Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 4/2016 

-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 82/2010 

0.06% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  3 แห่ง 
- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ : 
       บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ : 
       บมจ.ที.เอ.ซี คอนซูเมอร ์

- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ   

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการอิสระ : 
       บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:   ไม่มี 

 

 

 

 



 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น* 

ประสบการณท์าํงาน 

11.นางพิศมัย  จันทรุเบกษา      
   - กรรมการอิสระ 

   - กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
     วนัที่ 28 เมษายน 2552 

72 -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  :   ไม่มี 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  ไม่มี 

12.นายอมร  อัศวานันท ์
   - กรรมการอิสระ  

   - ประธานกรรมการ 

     ตรวจสอบ 

     วนัที่ 24 เมษายน 2560 

72 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Bowling Green 

State University, Ohio, U.S.A. 

-บญัชีบญัฑิต  

 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
- Director Accreditation  Program 

  (DAP)  รุ่น 4/2003 

ไม่มี กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  4 แห่ง 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร 

  ความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ : 

        บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ : 

        บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) 

          บมจ.ฟารอ์ีสท ์เฟมไลน ์ดีดีบ ี

- กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง  

  และประธานกรรมการสรรหา 

  และกาํหนดค่าตอบแทน : 

        บมจ.กรุงเทพโสภณ 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  1 แห่ง 

13.นางประดิษฐา  จงวัฒนา 
   - กรรมการอิสระ 

   - กรรมการตรวจสอบ      

      วนัที่ 22 เมษายน 2545 

71 -ปริญญาตรี วิชานิติศาสตรบ์ณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

-โครงการ MINI MBA 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

-Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 5/2001 

-หลกัสตูร Management Construction 

6 เดือน จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

0.11% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  2  แห่ง 

 

 

 



 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น* 

ประสบการณท์าํงาน 

14.พลตาํรวจเอกสมชาย  ประภัสภักดี 
   - กรรมการอิสระ 

    - ประธานคณะกรรมการกาํกับดแูล 

     กิจการ 
  - กรรมการตรวจสอบ    

     วนัที่ 28 เมษายน 2558 

78 -ปริญญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

-ปริญญาตรี สาขารฐัประศาสนศาสตร ์

โรงเรียนนายรอ้ยตาํรวจ 

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  

ไม่มี กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน           

:  1 แห่ง 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ: 

        บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  ไม่มี 

15.ผศ.ดร.พงษช์ัย  อธิคมรัตนกุล 
   - กรรมการอิสระ 

   - ประธานกรรมการบริหาร 

     ความเส่ียง 

   - กรรมการตรวจสอบ    

   วนัที่ 23 เมษายน 2561 

50 -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 

ไม่มี กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน           

:  ไม่มี 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  ไม่มี 

16. Mr.Bo Nystrup Nielsen 

  - ผูจ้ดัการฝ่าย Strategy and 

Corporate Development 

50 -ปริญญาโท สาขา Economic 

 Institute University of Aarhus, Institute of   

 Management 

-ปริญญาตรี สาขา Senior Executive 

Program, London Business School 

ไม่มี กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไม่มี 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: ไม่มี 

17. นายไซม่อน โรเดอริค ไนท ์
     - ผูจ้ดัการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ 

        

66 -ปริญญาตรี  สาขา Economics & 

Mathematics Sheffield University 

 

0.08% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไม่มี 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

: 4  แห่ง 

18. นางทองสุข  อุปถัมภากุล 

   - กรรมการบริหาร 

   - กรรมการบริหารความเส่ียง 

   - ผูจ้ดัการฝ่ายธุรกิจในประเทศ 

61 -ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร ์

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

0.09% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไม่มี  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  2 แห่ง 

 



 

ช่ือ-สกุล/ตาํแหน่ง                       

วันที่ได้รับแต่งต้ัง 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดและ

หลักสูตรอบรม 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น* 

ประสบการณท์าํงาน 

19.  นายปรัชญ ์ ศรีจันทร ์

-ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 
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-ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรก์ารจดัการ 

ส่ิงแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ คณะ

เศรษฐศาสตร ์หลกัสตูรนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ ์

 -ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

0.00% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  ไม่มี 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  ไม่มี 

20. นายวาฤทธ์ิ  ตรีตราพันธ์ 

   - ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกังาน     

     (บญัชีและการเงิน) 

   - ผูบ้ริหารสงูสดุดา้นบญัชีและ 

     การเงิน (CFO) 

76 -ปริญญาโท  สาขา Managerial Economic 

University of Wisconsin, USA. 

 

0.16% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   ไม่มี  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  4 แห่ง 

21. นางพัชรา  พงษวิ์จารณ์ 

   - กรรมการบริหาร 

   - กรรมการกาํกับดแูลกิจการ 

   - ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

61 -ปริญญาตรี  สาขาศิลปะศาสตร(์จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

0.08% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไม่มี  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน      

: 1 แห่ง 

22. นางดารณี  อรรจนียกุล 

  - กรรมการบริหาร 

  - กรรมการบริหารความเส่ียง 

  - ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายเทคนิค 

53 -ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร ์

 มหาวิทยาลยัมหิดล 

0.05% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไม่มี  

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน      

: 1 แห่ง 

23.ดร.อรุชา  บุษกรภินันท ์
   - ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่าย Automation  

     and Digital Technology 

    

 

42 -ปริญญาเอก  Doktor der 

Ingenieurwissenschaften Ph.D. in 

Engineering (Dr. Ing.) 

MechatronicsUniversity of Erlangen-

Nuremberg Erlangen. Germany 

0.00% กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  ไม่มี 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียน  

:  ไม่มี 

หมายเหต ุ:  * รวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 

 

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการกระทาํความผิดตาม

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 หรือ พระราชบญัญัติสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ พ.ศ.2546 

 


