
   
รายละเอียดเกีย่วกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท               

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ 

 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 

 
สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี

แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2557 
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

60 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัโอคลาโฮมา สเตท สหรฐัอเมริกา 

- หลกัสตูรการบริหารจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สูงรุน่ท่ี 5  
สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชูปถมัภ ์

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท. รุน่ท่ี 14) สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ  

- หลกัสตูรผูน้  าการเปล่ียนแปลงระดบัสูง บริษัท กริดทีม 
เวิรค์ จ  ากดั  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Digital Transformation – A Must for all companies 
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)  

รุน่ท่ี 8/2561 
- Advanced Audit Committee Program รุน่ท่ี 24/2559  
- Director Briefing (Managing Technology & Disruption)   

รุน่ท่ี 4/2559  
- Boards that Make a Difference (BMD) รุน่ท่ี 1/2559  
- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 37/2558  
- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 92/2550  
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 12/2547  

 

2561-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

- บริษัท เอสโฮเทล แอนด ์รีสอรท์ 
จ ากดั 

2561-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

- บริษัท จกัรไพศาล เอสเตท จ ากดั 
 

2561-ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท พี แอดไวเซอรร์ี่ จ  ากดั 

2560-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ - การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ - บริษัท บริหารสินทรพัย ์ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย จ ากดั 

2559-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ - ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

2558-ปัจจุบนั - ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ 

- บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2555-ปัจจุบนั ประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ 

- บริษัท พีดบับลิว คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

2559– 2561 - กรรมการอิสระ - บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

2559– 2560 - ที่ปรกึษารฐัมนตรีว่าการกระทรวง
อตุสาหกรรม 

- กระทรวงอตุสาหกรรม 

2558 – 2559 
 

ปรกึษารฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

2557 – 2558 - กรรมการตรวจสอบ - บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2557– 2558 - ประธานคณะท างานก ากบัและ
ติดตามการบริหารงาน NPL 

- ธนาคารพฒันารฐัวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

2555 – 2559 - ประธานกรรมการบริหาร - บริษัท เอสซีเอ็มบี จ ากดั 

นายสายณัห ์ สตางคม์งคล 
 

กรรมการอิสระ 
 

สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี
แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 

 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

72 - พาณิชยศาสตรม์หาบณัฑิต (MBA)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (เศรษฐศาสตรเ์กษตร)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท. รุน่ท่ี 17)   
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Board that Make a Difference (BMD) รุน่ท่ี 1/2559 
-  Role of the Nomination and Governance Committee 

(RNG) รุน่ท่ี 6/2557 
-  Role of Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 25/2554 
-  Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 34/2554 
-  DCP Re-Refresher Course DCP (DCP Re) รุน่ท่ี 1/2551 
-  Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 7/2008 
-  Finance for Non – Finance Directors (FND) รุน่ท่ี 9/2547 
- Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 43/2547 

2561-ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ
ที่ดี 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พีซีเอ็น คอรป์ จ ากดั 
(มหาชน) 

  



   

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายอษัฎากร  ลิม้ปิติ 

 
กรรมการอิสระ 

 
สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี

แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

65 -  วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนนอ์ารเ์บอร ์สหรฐัอเมริกา 

- วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนนอ์ารเ์บอร ์สหรฐัอเมริกา 

- Advance Management Program (AMP) รุน่ท่ี 167/2547 
Harvard Business School 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท.รุน่ท่ี 17/2556)  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2560 
- Thailand Energy Academy (TEA) รุน่ท่ี 1/2555 
- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 75/2549  

 

2560 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการ
ที่ดี 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความ
เส่ียง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2559 
 

ที่ปรกึษา 
 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)   

2557 – 2558 
 
 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่ม
งานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ/ 
รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่กลุ่มงานเทคโนโลยีและ
พฒันาความยั่งยืน 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)     
 
 

 

2553 – 2556 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่ม
งานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)    

นางสาวศศิธร ฝ้ันพรม 
(ชื่อเดิมนางสาวศศิธร วงศว์ิไล) 

 
กรรมการอิสระ 

 
สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี

แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

53 - ปริญญาเอก สาขา Public Administration, University of 
Northern Philippines (UNP) 

- ปริญญาโททางสถิติประยกุต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
(NIDA) 

- ปริญญาตรีทางบญัชี  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรีรฐัศาสตรบ์ณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- โครงการพฒันาผูส้อบบญัชีตลาดทนุ 
- ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร  ศาลภาษีอากรกลาง 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program รุน่ท่ี 150/2561 
- Advanced Audit Committee Program รุน่ท่ี 31/2561 

 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  
(ประเทศไทย) 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

ปัจจุบนั ผูส้อบบญัชีสหกรณ ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ปัจจุบนั 
 

กรรมการ บริษัท ไอเอเอส ที่ปรกึษาธรุกิจ  
จ ากดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอวิสโซ (ไทยแลนด)์  จ  ากดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท เอเนอรส์ จ ากดั 

ปัจจุบนั อาจารยพ์ิเศษ   คณะเศรฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ 

ปัจจุบนั 
 

กรรมการกลุ่มการคา้ชายแดน
และขา้มแดน ดา้นเมียนมา 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

2544 - ปัจจุบนั ทีมที่ปรกึษา สมาคมส่งเสริมผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ไทย (ATSME)                  

นายศิวนสั นาคทตั 

 
กรรมการบริษัท 

 
สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี

แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

39 - Terralex Leadership Program, Harvard Law School, USA 
- LL.M., in Intellectual Property Law, Tulane University, New 

Orleans, Lousiana, USA 
- LL.M. in Commercial and European Law, The University of 

Sheffield, Shieffield, England 
- นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) Class 96/2012 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท วรลกัษณ ์พรอ๊พเพอรตี์ ้จ  ากดั 
(มหาชน) 

2544 – ปัจจุบนั หุน้ส่วน บริษัท เสรี มานพ แอนด ์ดอลย์ จ ากดั 

2551 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท นาคทตั แอนด ์ดอลย์ จ ากดั 

2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จ  ากดั 

2554 – 2556 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ.แอล.ท.ี คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

  



   

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นางพจนารถ  ปรญิภทัรภ์ากร 

 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

กรรมการผูจ้ดัการ  

 

สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี

 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

64 - ปริญญาโทเคหพฒันศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาโทสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน  
(วพน. รุน่ท่ี12/2561)  

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และบริการ (วธอ. รุน่ท่ี 3/2559)  
สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม  

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท. รุน่ท่ี 17/2557)   
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 25/2560 
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  
รุน่ท่ี 1/2560 

- Boards that Make a Difference (BMD) รุน่ท่ี 1/2559  
- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 36/2558  
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  
รุน่ท่ี 21/2557  

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)  
รุน่ท่ี 2/2555  

- Role of the Compensation Committee (RCC)  
รุน่ท่ี 14/2555  

- Finance for Non-Finance Directors (FND) รุน่ท่ี 25/2549 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 35/2546 

2560 – ปัจจุบนั 

 

 กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/ประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพฒันาอย่างยั่งยืน 

บริษัท เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 

2560 – 2561 

 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2557 – 2560 

 

ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2553 – ปัจจุบนั 

 

กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2553 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท บางกอกเทอรม์ินอล จ ากดั 

นายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยดี์ 
 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
รองกรรมการผูจ้ดัการ และ (รกัษาการ) 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มงานพฒันา
ธุรกิจ (รกัษาการ) ธุรกจิผลิตภณัฑย์่อย

สลายชีวภาพ 
 

แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 
 

สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

1) เป็นนอ้งเขยของนางสาวนฤศสยั มหฐิติรฐั 
2) เป็นสามีของนางสาวนภาศิริ มหฐิติรฐั 

44 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- Mechanical Engineer  Milwaukee School of 
Engineering (U.S.A) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Boardroom Success Through Financing & 
Investment (BFI) 5/2561 

-   Risk Management Program for Corporate Leaders 
(RCL) 6/2560 

- Director Certification Program (DCP) 234/2560 
- Family Business Governance (FBG) 9/2560 

2559- ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท/กรรมการ และ
เลขานกุารกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2557 - 2558 ผูจ้ดัการ การเงิน วางแผน
องคก์ร และพฒันาธุรกิจ 

บจ.นวพลาสติก (สระบรุี) 

2556 – 2556 
 

ผูจ้ดัการส านกังานวางแผน
องคก์ร และพฒันาธุรกิจ 

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส ์
จ ากดั   

2552 – 2555 
 

ผูจ้ดัการ การตลาด และ
เลขานกุารกรรมการบริษัท 

Mehr Petrochemical Company   

2542 – 2551 Export Sale Executive SEA 
Sea region 

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั   

2547 - 2550 Business Analysis บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั   

นางสาวนฤศสยั  มหฐิติรฐั 
 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
และ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

ส านกัวิเคราะหน์โยบาย แผนงาน และ
ประเมินผล 

 
สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี

 
1) เป็นพ่ีสาวของนางสาวนภาศิริ มหฐิติรฐั 
2) เป็นพ่ีสะใภข้องนายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยดี์ 

50 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรค์อมพิวเตอร ์

University of Pennsylvania, U.S.A. 
- CSR DAY for Directors Program สถาบนัไทยพฒัน ์
และสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DCP)  267/2561  
- Director Accreditation Program (DAP) 71/2551 

 

2552- ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหาร 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2549 - 2553 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2542 - 2546 ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่าย
ประสานงาน 

บริษัท บางกอกเทอรม์ินอล 
จ ากดั 

  



   

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายฐิติศกัด์ิ สกลุครู 

 
กรรมการบริษัท 

 
แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 

 
สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี

 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

64 - ปริญญาตรี ศศบ.การบัญชีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ประกาศนียบตัร Mini M.B.A. รุน่ที่ 26
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 
รุน่ที่ 1/2560 

- Director Certificate Program Update (DCPU)  
รุน่ที่ 2/2557 

- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 6/2552 
- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที่ 13/2549 
- Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 62/2548 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 13/2547 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ยเูรกา ดีไซน ์จ ากดั 
(มหาชน) 

2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัส านกังานการ
บินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

2560 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร ์จ ากดั 

2556 - 2557 กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท มิลลเ์ล่ียน ไมลส์ จ ากดั 

2558 – 2562 กรรมการ/รองประธานกรรมการ 
บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จ  ากดั 
(มหาชน) 

2556 – 2562 กรรมการผูอ้  านวยการใหญ ่
บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จ  ากดั 
(มหาชน) 

2558 - 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ดีดี ธัญการย ์จ ากดั 

2548 - 2558 กรรมการบริหาร บริษัท ไทรทอง พรอ็พเพอรตี์ ้จ  ากดั 

2546 - 2558 กรรมการบริหาร 
บริษัท สยามเจนเนอรลัแฟคตอริ่ง 
จ  ากดั (มหาชน) 

นายธีระชยั  สิริธัญญานนท ์
 

เลขานกุารบริษัท และผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการส านกักรรมการผูจ้ดัการ 

 
ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ  

วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 
 

สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

54 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
- CSR DAY for Directors Program สถาบนัไทยพฒัน ์
และสถาบันธุรกิจเพ่ือสงัคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

- การบริหารความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันา 
  อย่างยั่งยืน สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคมตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Board Report Program (BRP) 23/2560 
- Director Accreditation Program (DAP) 142/2560 
- Company Secretary Program (CSP) 84/2560 

2553 – 2562 
 

กรรมการบริษัท  
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2550 - ปัจจุบนั เลขานกุารบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

นายสรุศกัด์ิ  เหลืองอรา่มศร ี
 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มงานขาย 

ครบวระเมื่อ วนัท่ี 24 เมษายน 2562 
 

สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

52 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
   Mercer University of Atlanta, Georgia, U.S.A. 
- CSR DAY for Directors Program 
  สถาบนัไทยพฒันแ์ละสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคมตลาด 
  หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 146/2561 
- Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL) 12/2561 

2561– ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2555 - 2562 
 

กรรมการบริษัท  
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2554 – 2558 
 

ผูจ้ดัการทั่วไป 
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2547 - 2552 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท เอ็ม ดี เอส กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

  



   

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันท่ีได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายวิชิต  พนัธศ์รีมงักร 

 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ธุรกิจรไีซเคิล 

 

สดัส่วนการถือหุน้ : 0.005% 
(4,000 หุน้) 

 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

60 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- How to Develop a Risk Management Plan 
- Risk Management program for Corporate Leaders (RCL) 

6/2560 
 

2557 – 2561 
 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2557 - 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

 นายวยุ ยง อ่อง 
 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มงานปฏิบติัการ 

 

สดัส่วนการถือหุน้: ไม่ม ี
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

53 - B.S.E. Industrial & Management system, Engineering. 
Arizona State University 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP) 266/2561 

 

2561 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั(มหาชน)  

2559 – 2560 
 

General Manager 
 

Asean & North Asia V Max 
Co., LTD. 

2555 – 2558 General Manager Brand’ s (1835) Co., LTD. 

นางสาวนภาศิริ มหฐิติรฐั 
 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
กลุ่มงานบญัชีและการเงิน 

 

เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสดุ
ในสายงานบญัชีและการเงิน 

 

สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

1) เป็นนอ้งสาวของนางสาวนฤศสยั มหฐิติรฐั 
2) เป็นภรรยาของนายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยดี์ 

42 - ปริญญาโท การเงินและการตลาด  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Anti-Corruption: The practical Guide (ACPG) 43/2561 
- Financial Statements for Directors (FSD) 33/2560 
- Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 

1/2560 
หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชีและการเงิน 
- TFRS 15 รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ 6 ชั่วโมง 

 

2559-ปัจจุบนั 
 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานบญัชีและการเงิน 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2555 – 2558 ผูอ้  านวยการฝ่าย ธนาคารทหารไทย 

2552 – 2555 ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่าย ธนาคารทหารไทย 

นางสาวกณัฑปักษ์ กษมานิติ  
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 

เป็นผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี 
(วนัท่ีเริ่มตน้ 12/04/2562) 

 

สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

34 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชีและการเงิน 
- Transfer pricing 
- มาตรฐานการบญัชีทกุฉบบัที่ประกาศใชแ้ลว้ TFRS for PAEs  
- TFRS ทกุฉบับ รุน่ท่ี 2/2561 30 ชั่วโมง 
- การจดัท างบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ รุน่ท่ี 2/2561 12 ชั่วโมง 
- วิเคราะหง์บการเงินเพื่อผูบ้ริหารระดบัสงู 

มิ.ย.2561 –  
ธ.ค.2561 

ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี บริษัทพลาสติกและหีบห่อไทย 
จ ากดั(มหาชน) 

เม.ย.2561 - 
พ.ค.2561 

ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นงานบญัชี
บริหารและการจดัท า
งบประมาณ 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

พ.ค.2558 –  
มี.ค.2560 

ผูช้่วยผูจ้ดัการดา้นงานบญัชี
บริหารและการจดัท า
งบประมาณ 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

มิ.ย.2551 –  
มิ.ย.2558 

ผูช้่วยผูส้อบบญัชี  บริษัท เคพีเอ็มจ ีภมูไิชย สอบ
บญัชี จ  ากดั 

นางสาววชิราภรณ ์เสร ี
 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

สดัส่วนการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

48 - ปริญญาโท คณะการจดัการองคก์ร English Program, 
Assumption University 

- ปริญญาตรี คณะการจดัการ เอกการจดัการทรพัยากรมนษุย,์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์

หลักสูตรการอบรม 
- Road to Certify ส าหรบับริษัทใหญ่, Thailand's Private 

Sector Collective Action Coalition against Corruption 
(CAC) 

- การอบรมกระดาษท าการ เพื่อมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นใน
องคก์ร, สภาวิชาชีพบญัชีในพระราชูปถมัภ ์

- หลกัสตูรอบรมดา้นการบริหารจดัการธุรกจิ เพื่อการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน ปี2562  – Social Responsibility Center (SR Center) 

- Disrupting corruption – Thailand's Private Sector 
Collective Action Coalition against Corruption (CAC) 

2561 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2559 - 2561 ผูช้่วยผูจ้ดัการทั่วไป (ตรวจสอบ
งานสนับสนนุและงานบริษัทใน
เครือ) 

บริษัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์
จ ากดั (มหาชน) 

2546 - 2559 เจา้หนา้ที่ตรวจสอบ (บริหาร
ระดบั 2) (ตรวจสอบงานดา้น
ตลาดทนุ งานสนับสนนุและ
บริษัทในเครือ) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) 

 


