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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นายไพรสณัฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ 

 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 

 
สดัส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี

แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2557 
 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

 

60 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัโอคลาโฮมา สเตท สหรัฐอเมริกา 

- หลกัสตูรการบริหารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สงู รุ่นที่ 5  
สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรในพระบรม
ราชปูถมัภ์ 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.รุ่นที่ 14)  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

- หลกัสตูรผู้น าการเปลี่ยนแปลงระดบัสงู  
บริษัท กริดทีมเวิร์ค จ ากดั  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Digital Transformation – A Must for all companies 

2561 
- IT Governance and Cyber Resilience Program  

รุ่นที่ 8/2561 
- Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2559  
- Director Briefing (Managing Technology & Disruption)   
รุ่นที่ 4/2559  

- Boards that Make a Difference รุ่นที่ 1/2559  
- Role of the Chairman Program รุ่นที่ 37/2558  
- Director Certification Program รุ่นที่ 92/2550  
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 12/2547  

 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ - ธนาคารธนชาต (มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - บริษัท เอสโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ ากดั 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

- บริษัท จกัรไพศาล เอสเตท จ ากดั 
 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท พี แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ธ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ - บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ - บริษัท พีดบับลิว คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ - การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ - บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั 

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

2559 – 2560 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อตุสาหกรรม 

- กระทรวงอตุสาหกรรม 

2558 – 2559 
 

ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

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

2557– 2558 ประธานคณะท างานก ากบั และ

ติดตามการบริหารงาน NPL 

- ธนาคารพฒันารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

2555 – 2559 ประธานกรรมการบริหาร - บริษัท เอสซีเอ็มบี จ ากดั 

นายสายณัห์  สตางค์มงคล 
 

กรรมการอิสระ 
 

สดัส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี
แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2558 

 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

 

72 - พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต (MBA)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.รุ่นที่ 17)   
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Board that Make a Difference รุ่นที่ 1/2559 
-  Role of the Nomination and Governance Committee 
รุ่นที่ 6/2557 

-  Role of Chairman Program รุ่นที่ 25/2554 
-  Audit Committee Program รุ่นที่ 34/2554 
-  DCP Re-Refresher Course DCP รุ่นที่ 1/2551 
-  Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 7/2551 
-  Finance for Non – Finance Directors รุ่นที่ 9/2547 
- Directors Certification Program รุ่นที่ 43/2547 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 

2561-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 2560 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหา ก าหนด

ค่าตอบแทน และก ากบัดแูล
กิจการที่ดี 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายอษัฎากร  ลิม้ปิติ 
 

กรรมการอิสระ 
 

สดัส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี
แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2559 

 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

 

65 -  วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนน์อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา 

- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  
มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนน์อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา 

- Advance Management Program รุ่นที่ 167/2547 
Harvard Business School 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.รุ่นที่ 17/2556)  
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

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

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 2560 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 

และก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

2559 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2558 – 2559 ที่ปรึกษา บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน)   2557 – 2558 

 
 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่กลุ่ม
งานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ
รักษาการรองกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่กลุ่มงานเทคโนโลยี และ
พฒันาความยัง่ยืน 

2553 – 2556 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่กลุ่ม
งานกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจ 

นางสาวศศิธร ฝัน้พรม 
(ชื่อเดิมนางสาวศศิธร วงศ์วิไล) 

 
กรรมการอิสระ 

 
สดัส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี

แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2561 
 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

 

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

- ปริญญาโททางสถิติประยกุต์  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- ปริญญาตรีทางบญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- โครงการพฒันาผู้สอบบญัชีตลาดทนุ 
- ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร  ศาลภาษีอากรกลาง 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Directors Certification Program รุ่นที่ 283/2562 
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 150/2561 
- Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2561 

 

ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาฯ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

ปัจจบุนั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศ
ไทย) 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ปัจจบุนั ผู้สอบบญัชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอเอเอส ที่ปรึกษาธุรกิจ  จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอวิสโซ (ไทยแลนด์)  จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอเนอร์ส จ ากดั 
ปัจจบุนั อาจารย์พิเศษ   คณะเศรษฐศาสตร์   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปัจจบุนั 
 

กรรมการกลุ่มการค้าชายแดนและ
ข้ามแดน ด้านเมียนมา 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

2544 - ปัจจบุนั ทีมที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (ATSME)                  

นายศิวนสั นาคทตั 

 

กรรมการบริษัท 
 

สดัส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี
แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 

 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

39 - Terralex Leadership Program,  
Harvard Law School, U.S.A. 

- LL.M., in Intellectual Property Law, Tulane 
University, New Orleans, Lousiana, U.S.A. 

- LL.M. in Commercial and European Law,  
The University of Sheffield, Shieffield, England 

- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program Class รุ่นที่ 96/2012 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท วรลกัษณ์ พร๊อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
(มหาชน) 

2544 – ปัจจบุนั หุ้นส่วน บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากดั 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท นาคทตั แอนด์ ดอล์ย จ ากดั 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จ ากดั 

2554 – 2556 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ.แอล.ที. คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นางพจนารถ  ปริญภทัร์ภากร 

 
กรรมการบริษัท  
กรรมการผู้จดัการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 

สดัส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี
 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

 

64 - ปริญญาโทเคหพฒันศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาโทสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน  
(วพน. รุ่นที่12/2561)  

- หลักสูตรผู้ บ ริหารระดับสู ง ด้ านการพัฒนาธุ ร กิ จ
อตุสาหกรรมและบริการ (วธอ. รุ่นที่ 3/2559)  
สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม  

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นที่ 17/2557)   
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 25/2560 
- Board Nomination and Compensation Program  
รุ่นที่ 1/2560 

- Boards that Make a Difference รุ่นที่ 1/2559  
- Role of the Chairman Program รุ่นที่ 36/2558  
- Successful Formulation & Execution of Strategy  
รุ่นที่ 21/2557  

- How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2555  
- Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 14/2555  
- Finance for Non-Finance Directors รุ่นที่ 25/2549 
- Director Certification Program รุ่นที่ 35/2546 

2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน 

บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จ ากดั 

2560 – 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 

2557 – 2560 
 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   

นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี 
 

กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
รองกรรมการผู้จดัการ  

(รักษาการ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
กลุ่มงานการตลาดและนวตักรรม 

 

แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 สิงหาคม 2559 
 

สดัส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี
 

1) เป็นน้องเขยของนางสาวนฤศสยั มหฐิติรัฐ 
2) เป็นสามีของนางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ 

44 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

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

-   Risk Management Program for Corporate Leaders 
6/2560 

- Director Certification Program 234/2560 
- Family Business Governance 9/2560 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 

2559- ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

2557 - 2558 ผู้จดัการ การเงิน วางแผนองค์กร 
และพฒันาธุรกิจ 

บจ.นวพลาสติก (สระบรีุ) 

2556 – 2556 
 

ผู้จดัการส านกังานวางแผนองค์กร 
และพฒันาธุรกิจ 

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั   

2552 – 2555 
 

ผู้จดัการ การตลาด และเลขานกุาร
กรรมการบริษัท 

Mehr Petrochemical Company   

2542 – 2551 Export Sale Executive SEA Sea 
region 

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั   

2547 - 2550 Business Analysis 

นางสาวนฤศสยั  มหฐิติรัฐ 
 

กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 

สดัส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี
 

1)เป็นพี่สาวของนางสาวนภาศิริ มหฐิติรฐั 
2)เป็นพี่ภรรยาของนายเดชบดนิทร์ เหรียญทรัพยด์ี 

50 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

University of Pennsylvania, U.S.A. 
- CSR DAY for Directors Program  
สถาบนัไทยพฒัน์ และสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคมตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program 267/2561  
- Director Accreditation Program 71/2551 

 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

2549 - 2553 รองกรรมการผู้จดัการ 

2542 - 2546 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประสานงาน บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จ ากดั 



 

4 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นายฐิติศกัดิ์ สกลุครู 

 
กรรมการบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 
 

แต่งตัง้เมื่อวนัที่ 1 มิถนุายน 2562 
 

สดัส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี
 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

 

64 - ปริญญาตรี ศศบ.การบัญชีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ประกาศนียบตัร Mini M.B.A. รุ่นที่ 26
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Board Nomination & Compensation Program รุ่นที่ 

1/2560 
- Director Certificate Program Update รุ่นที่ 2/2557 
- Financial Statements for Directors รุ่นที่ 6/2552 
- Role of the Chairman Program รุ่นที่ 13/2549 
- Director Certification Program รุ่นที่ 62/2548 
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 13/2547 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 2562 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท 

ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชัน่ คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยเูรกา ดีไซน์ จ ากดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จ ากดั 

2556 - 2557 กรรมการ/ประธานกรรมการ บริษัท มิลล์เลี่ยน ไมล์ส จ ากดั 

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

2558 - 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ดีดี ธัญการย์ จ ากดั 

2553 – 2554 กรรมการบริหาร บริษัท สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

2548 - 2558 กรรมการบริหาร บริษัท ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 

2546 - 2558 กรรมการบริหาร บริษัท สยามเจนเนอรัลแฟคตอร่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

นายธีระชยั  สิริธัญญานนท์ 
 

เลขานกุารบริษัท  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการส านกั

กรรมการผู้จดัการ 
 

ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ  
วนัที่ 1 มิถนุายน 2562 

 

สดัส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี
 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

54 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์  
- CSR DAY for Directors Program สถาบนัไทยพฒัน์ 
และสถาบันธุรกิจเพ่ือสงัคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

- การบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันา 
  อย่างยัง่ยืน สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคมตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Board Report Program 23/2560 
- Director Accreditation Program 142/2560 
- Company Secretary Program 84/2560 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จ ากดั 
2553 – 2562 กรรมการบริษัท  บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 

(มหาชน) 2550 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท 

นายสรุศกัดิ์  เหลืองอร่ามศรี 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
กลุ่มงานขาย 

 
สดัส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี

 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

52 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
   Mercer University of Atlanta, Georgia, U.S.A. 
- CSR DAY for Directors Program 
  สถาบนัไทยพฒัน์และสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคมตลาด 
  หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 146/2561 
- Risk Management Program for Corporate Leaders 
รุ่นที่ 12/2561 

2561– ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 
 

2555 - 2562 กรรมการบริษัท  
2554 – 2558 ผู้จดัการทัว่ไป 

2547 - 2552 กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอ็ม ดี เอส กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันที่ได้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายปรวีย์  เรณสถาน 
 

ผู้อ านวยการสายงานการผลิต 
 

สดัส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี
 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

51 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Risk Management Program for Corporate Leaders  
รุ่นที่ 19/2563 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2560 - 2562 ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป บริษัท โฮมโปรดกั เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) 

มี.ค.2560 - 
มิ.ย.2560 

ผู้จดัการทัว่ไป ด้านการวางแผน บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

2558 - 2559 ผู้อ านวยการ Demand and 
Supply กลุ่มอาหารสตัว์ 

บริษัทเบทาโกร 

นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
กลุ่มงานบริหารองค์กร 

 
เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

 
สดัส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี

 
1)เป็นน้องสาวของนางสาวนฤศสยั มหฐิติรัฐ 
2)เป็นภรรยาของนายเดชบดนิทร์ เหรียญทรัพย์ด ี

42 - ปริญญาโท การเงินและการตลาด  
สถาบันบัณฑิ ตบ ริหา รธุ ร กิ จศศิ นท ร์  แห่ ง จุฬาลงกร ณ์
มหาวิทยาลยั 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Anti-Corruption: The practical Guide รุ่นที่ 43/2561 
- Financial Statements for Directors รุ่นที่ 33/2560 
- Boardroom Success through Financing & Investment รุ่นที่ 

1/2560 
หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชีและการเงิน 
- TFRS 15 รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลกูค้า 6 ชั่วโมง 
- ภาษีศลุกากรที่นกับญัชีต้องรู้ 6 ชัว่โมง 

2559 - ปัจจบุนั 
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงาน
บญัชีและการเงิน 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 – 2558 ผู้อ านวยการฝ่าย ธนาคารทหารไทย 

2552 – 2555 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย 

นางสาวกณัฑปักษ์ กษมานิติ  
 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
 

เป็นผู้ควบคมุดแูลการท าบญัชี 
 

สดัส่วนการถือหุ้น : ไม่ม ี
 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

34 - ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชีและการเงิน 
- TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ 7 ชัว่โมง 
- Update กฎหมายภาษีอาการ 2562 พร้อมประเด็นการ
ตรวจสอบภาษีย้อนหลงั 3 ชัว่โมง 

- ปัญหาส าคญัทางบญัชีเกี่ยวข้องกบัการใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริม
การลงทนุจาก BOI ยคุดิจิตอล 6 ชัว่โมง 

- The Thailand e-Tax Symposium 2019 6 ชั่วโมง 
- Transfer pricing 
- มาตรฐานการบญัชีทกุฉบบัที่ประกาศใช้แล้ว TFRS for PAEs  
- TFRS ทกุฉบบั รุ่นที่ 2/2561 30 ชัว่โมง 
- การจดัท างบการเงินรวมเชิงปฏิบตัิการ รุ่นที่ 2/2561  

12 ชัว่โมง 
- วิเคราะห์งบการเงินเพื่อผู้บริหารระดบัสงู 

มิ.ย.2561 –  
ธ.ค.2561 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี บริษัทพลาสติกและหีบห่อไทย จ ากดั
(มหาชน) 

เม.ย.2561 - 
พ.ค.2561 

ผู้ เชี่ยวชาญด้านงานบญัชี
บริหารและการจดัท า
งบประมาณ 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

พ.ค.2558 –  
มี.ค.2560 

ผู้ช่วยผู้จดัการด้านงานบญัชี
บริหารและการจดัท า
งบประมาณ 

มิ.ย.2551 –  
มิ.ย.2558 

ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี  บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

นางสาววชิราภรณ์ เสรี 
 

ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

สดัส่วนการถือหุ้น: ไม่ม ี
 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร 

48 - ปริญญาโท คณะการจดัการองค์กร English Program, 
Assumption University 
หลักสูตรการอบรม 

- Road to Certify ส าหรับบริษัทใหญ่, Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition against Corruption  

- การอบรมกระดาษท าการ เพ่ือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ใน
องค์กร, สภาวิชาชีพบญัชีในพระราชปูถัมภ์ 

- หลกัสตูรด้านการบริหารจดัการธุรกิจ เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
ปี 2562, Social Responsibility Center 

- Disrupting corruption, Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition against Corruption 

2561 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2559 - 2561 ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป (ตรวจสอบ
งานสนบัสนนุและงานบริษัทใน
เครือ) 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 

2546 - 2559 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ (บริหาร
ระดบั 2) (ตรวจสอบงานด้าน
ตลาดทนุ งานสนบัสนนุและ
บริษัทในเครือ) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

 


