
  เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายไพรสณัฑ ์ วงศส์มิทธ์ิ 

 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 

 
สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี

แต่งตั้งเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2557 
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

62 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัโอคลาโฮมา สเตท สหรฐัอเมริกา 
- หลกัสตูรการบริหารจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สงูรุ่นท่ี 5  

สมาคมวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชปูถมัภ ์
- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นท่ี 14) สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ  

- หลกัสตูรผูน้  าการเปลี่ยนแปลงระดบัสงู บริษัท กริดทีม 

เวิรค์ จ  ากดั  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-    Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  
      รุ่นท่ี 25/2564 
-    Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นท่ี 

2/2564 
-    Boardroom Success Through Financing and Investment    
     (BFI) รุ่นท่ี 9/2563 
- Digital Transformation – A Must for all companies 2561 

- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)  

รุ่นท่ี 8/2561 
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 10/2560 
- Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 24/2559  

- Director Briefing (Managing Technology & Disruption)   

รุ่นท่ี 4/2559  
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 1/2559  

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 37/2558  

- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 92/2550  

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 12/2547  

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

- บริษัท เอสโฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากดั 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

- บริษัท จกัรไพศาล เอสเตท จ ากดั 

 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท พี แอดไวเซอรร์ี่ จ  ากดั 

2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการ

อิสระ 

- บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 

(มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการ
อิสระ 

- บริษัท พีดบับลวิ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั 

(มหาชน) 

2560 - 2562 กรรมการอิสระ - การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2560 - 2562 กรรมการอิสระ - บริษัท บริหารสนิทรพัย ์ธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทย จ ากดั 

2559– 2561 กรรมการอิสระ - บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั 

(มหาชน) 

2559– 2560 ที่ปรกึษารฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงอตุสาหกรรม 

- กระทรวงอตุสาหกรรม 

2558 – 2559 
 

ปรกึษารฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

นายสายณัห ์ สตางคม์งคล 
 

กรรมการอิสระ 
 

สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี
แต่งตั้งเมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 

 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

74 - พาณิชยศาสตรม์หาบณัฑิต (MBA)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (เศรษฐศาสตรเ์กษตร)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นท่ี 17)   

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC) รุน่ท่ี 9/2564 

-  Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 37/2563 

-  Board that Make a Difference (BMD) รุ่นท่ี 1/2559 
-  Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 
รุ่นท่ี 6/2557 

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

2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ 

บริษัท พีซีเอ็น คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 

2561-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากับดแูล
กิจการที่ดี 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2560 - 2562 กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการ 

บริษัท พีซีเอ็น คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 



  เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท      

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายอษัฎากร  ลิม้ปิต ิ

 
กรรมการอิสระ 

 
สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี

แต่งตั้งเมื่อวนัท่ี 1 สงิหาคม 2559 
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

67 -      วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  

มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนนอ์ารเ์บอร ์สหรฐัอเมริกา 
-      วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี  

มหาวิทยาลยัมิชิแกน แอนนอ์ารเ์บอร ์สหรฐัอเมริกา 
-      Advance Management Program (AMP) รุ่นท่ี 167/2547 

Harvard Business School 

-     Thailand Energy Academy (TEA) รุ่นท่ี 1/2555 

-     หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท.รุ่นท่ี 17/2556)  

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2560 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 75/2549  

 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2560 – 2564 กรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ
ที่ดี 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2559 
 

ที่ปรกึษา 
 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติ
ปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)   

2557 – 2558 
 
 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุม่
งานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ
รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่กลุม่งานเทคโนโลยี และ
พฒันาความยั่งยืน 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติ
ปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)     
 
 

 

2553 – 2556 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุม่
งานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ 

บริษัท ปตท.ส ารวจและผลติ
ปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)    

นางสาวศศธิร วงศว์ิไล 
(ช่ือเดมินางสาวศศธิร ฝ้ันพรม) 

 
กรรมการอิสระ 

 
สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี

แต่งตั้งเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561 
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

55 - ปริญญาเอก สาขา Public Administration, University of 

Northern Philippines (UNP) 

- ปริญญาโททางสถิติประยกุต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

(NIDA) 

- ปริญญาตรีทางบญัชี  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีรฐัศาสตรบ์ณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- โครงการพฒันาผูส้อบบญัชีตลาดทนุ 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร  ศาลภาษีอากรกลาง 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นท่ี 
11/2564 
- Directors Certification Program รุ่นท่ี 283/2562 
- Director Accreditation Program รุ่นท่ี 150/2561 
- Advanced Audit Committee Program รุ่นท่ี 31/2561 
 

ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาฯ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจบุนั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  
(ประเทศไทย) 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์

ปัจจบุนั ผูส้อบบญัชีสหกรณ ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ปัจจบุนั 
 

กรรมการ บริษัท ไอเอเอส ที่ปรกึษาธรุกิจ  
จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอวิสโซ (ไทยแลนด)์  
จ  ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอเนอรส์ จ ากดั 

ปัจจบุนั อาจารยพ์ิเศษ   คณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปัจจบุนั 
 

กรรมการกลุม่การคา้ชายแดน
และขา้มแดน ดา้นเมียนมา 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

2544 - ปัจจบุนั ทีมที่ปรกึษา สมาคมสง่เสริมผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย (ATSME)                  

นายศวินสั นาคทตั 

 
กรรมการบริษัท 

 
สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี

 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

41 - 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 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท วรลกัษณ ์พรอ๊พเพอรตี์ ้
จ  ากดั (มหาชน) 

2544 – ปัจจบุนั หุน้สว่น บริษัท เสรี มานพ แอนด ์ดอลย์ 
จ ากดั 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท นาคทตั แอนด ์ดอลย์ 
จ ากดั 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จ  ากดั 

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



  เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท      

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นางพจนารถ  ปรญิภทัรภ์ากร 

 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

กรรมการบริษัท 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

 
สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี

 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

66 - ปริญญาโทเคหพฒันศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาโทสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน  
(วพน. รุ่นท่ี12/2561)  

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

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วตท. รุ่นท่ี 17/2557)   
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  

สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นท่ี 

3/2564 

- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นท่ี 9/2563 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 25/2560 
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  
รุ่นท่ี 1/2560 

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

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

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

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

2560 – 2563 
 

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และการพฒันา
อย่างยั่งยืน 

บริษัท เนอวานา ไดอ ิจ ากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท และประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บริษัท บางกอกเทอรม์ินอล จ ากดั 

2560 – 2561 
 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2557 – 2560 
 

ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

   

นายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยดี์ 
 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

  
แต่งตั้งเมื่อวนัท่ี 1 สงิหาคม 2559 

 
สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี

 
1) เป็นนอ้งเขยของนางสาวนฤศสยั มหฐิติรฐั 
2) เป็นสามีของนางสาวนภาศิริ มหฐิติรฐั 

46 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- Mechanical Engineer  Milwaukee School of Engineering 

(U.S.A) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-   Successful Formation & Execution of Strategy (SFE) 
     รุ่นท่ี 32/2563 
- 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 

2564- ปัจจบุนั 
 

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2559- ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

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
เลขานกุารกรรมการบรษัิท 

Mehr Petrochemical Company   

2547 - 2550 Business Analysis บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั   

2542 – 2551 Export Sale Executive SEA 
Sea region 

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั   

นางสาวนฤศสยั  มหฐิติรฐั 
 

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
กรรมการบริษัท และที่ปรกึษาดา้น

จดัซือ้ต่างประเทศ 
 

สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

1) เป็นพ่ีสาวของนางสาวนภาศิริ มหฐิติรฐั 
2) เป็นพ่ีภรรยาของนายเดชบดนิทร ์เหรียญ
ทรพัยด์ ี

52 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต (MBA) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรค์อมพิวเตอร ์
University of Pennsylvania, U.S.A. 

- CSR DAY for Directors Program สถาบนัไทยพฒัน ์และ
สถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

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

 

2564- ปัจจบุนั 
 

ที่ปรกึษาดา้นจดัซือ้
ต่างประเทศ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2552- ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2549 - 2553 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2542 - 2546 ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่าย
ประสานงาน 

บริษัท บางกอกเทอรม์ินอล จ ากดั 
 

 



  เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท        

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายฐิตศิกัดิ ์สกลุครู 

 
กรรมการบริษัท  

กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
กรรมการสรรหาฯ 

 
 

สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี
 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

 

66 - ปริญญาตรี ศศบ.การบญัชีมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- ประกาศนียบตัร Mini M.B.A. รุน่ท่ี 26

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Risk Management Program for Corporate Leaders  
  (RCL) รุน่ท่ี 20/2563 
- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 

รุน่ท่ี 1/2560 

- Director Certificate Program Update (DCPU)  

รุน่ท่ี 2/2557 
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 6/2552 

- Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 13/2549 

- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 62/2548 

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 13/2547 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และ กรรมการสรรหาฯ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท สกาย ไอซีที จ  ากดั (มหาชน) 

2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอร์
ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 

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

2562 – 2562 กรรมการก ากบั สถาบนัการบนิพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย 

2560 - 2563 กรรมการ รองประธาน
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท บ ีจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร ์จ ากดั 

2556 - 2557 กรรมการ/ประธาน
กรรมการ 

บริษัท มิลลเ์ลี่ยน ไมลส์ จ ากดั 

2558 – 2562 กรรมการ และรอง
ประธานกรรมการ 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จ  ากดั (มหาชน) 

2558 - 2560 กรรมการบริหาร บริษัท ดีดี ธัญการย ์จ ากดั 

2553 – 2554 กรรมการบริหาร บริษัท สริิโปรเจ็ค คอนสตรคัชั่น จ  ากดั 

2548 - 2558 กรรมการบริหาร บริษัท ไทรทอง พรอ็พเพอรตี์ ้จ  ากดั 

2546 - 2558 กรรมการบริหาร 
บริษัท สยามเจนเนอรลัแฟคตอริ่ง 
จ  ากดั (มหาชน) 

นายธีระชยั  สริธิญัญานนท ์
 

เลขานกุารบริษัท  
และประธานเจา้หนา้ที่ 

ส านกัประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
 
 

สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

56 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
- CSR DAY for Directors Program สถาบนัไทยพฒัน ์
และสถาบันธุรกิจเพ่ือสงัคมตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

- การบริหารความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันา 
  อยา่งยั่งยืน สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคมตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC) 
รุน่ท่ี 9/2564 
- Board Report Program (BRP) 23/2560 
- Director Accreditation Program (DAP) 142/2560 
- Company Secretary Program (CSP) 84/2560 

2564- ปัจจบุนั 
 

ประธานเจา้หนา้ที่ส  านกั
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2563- 2564 
 

ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่
บริหารส านกัประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2553 – 2562 
 

กรรมการบริษัท  
 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2550 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

นายสรุศกัดิ ์ เหลืองอรา่มศร ี
 

กรรมการบริการความเสี่ยง และ 
ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่ธุรกิจ 1  

 
สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี

 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

54 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  สาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
   Mercer University of Atlanta, Georgia, U.S.A. 
- CSR DAY for Directors Program 
  สถาบนัไทยพฒันแ์ละสถาบนัธุรกิจเพื่อสงัคมตลาด 
  หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(พน้จากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2564) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) 146/2561 

- Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL) 12/2561 

2564 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่ 
กลุม่ธุรกิจ 1 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2563 - 2564 ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่งาน
การขายและการตลาด 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

2561– 2564 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

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 (ประเทศไทย) 
จ ากดั 



  เอกสารแนบ 1 

 

 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท      

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นางสาวนภาศริ ิมหฐิตริฐั 

 

ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่บญัชีการเงิน 
 

เป็นผูไ้ดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุ
ในสายงานบญัชีและการเงิน 

 

สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

1) เป็นนอ้งสาวของนางสาวนฤศสยั มหฐิติรฐั 
2) เป็นภรรยาของนายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยดี์ 

44 - ปริญญาโท การเงินและการตลาด  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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 
หลักสูตรการพฒันาความรู้ตอ่เน่ืองดา้นบัญชีและการเงนิ 
- TFRS 15 รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ 6 ชั่วโมง 
- ภาษีศลุกากรที่นกับญัชีตอ้งรู ้6 ชั่วโมง 

2564-ปัจจบุนั 
 

ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่บญัชี
การเงิน 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2563-2564 
 

ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่งาน
การเงิน 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2559-2563 
 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการกลุม่
งานบริหารองคก์ร 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2555 – 2558 ผูอ้  านวยการฝ่าย ธนาคารทหารไทย 

2552 – 2555 ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่าย ธนาคารทหารไทย 

นายฉตัรชยั เอ่ียมอไุรรตัน ์
 

ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่ปฏิบติัการ 
 

สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

46 - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศกรรมไฟฟ้า สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 

2564 – ปัจจบุนั 
 

ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่
ปฏิบติัการ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2562 – 2564  
 

ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่งาน
ปฏิบติังาน 

บริษัท ศรีไทยเดลี่ฟู้ดส ์จ ากดั 
 

2561 – 2562 ผูอ้  านวยการฝ่ายปฎิบติังาน บริษัท บรูพา พรอสเพอร ์จ ากดั 

2557 – 2561 ผูจ้ดัการฝ่ายผลติ บริษัท เคซีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

2554 - 2557 ผูจ้ดัการฝ่ายผลติ บริษัท ชไนเดอร ์อีเลค็ทริค (ไทย
แลนด)์ จ ากดั 

นายยศพณ แสงนิล 
 

ประธานเจา้หนา้ที่ 
กลุม่กลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ 

 
สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี

 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

35 - ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลยัเคมบริดจ ์ประเทศองักฤษ 
- ปริญญาตรี วิทยาลัยธุรกิจสเติรน์ มหาวิทยาลัยนิวยอรก์ (เอ็น
วายย)ู ประเทศอเมริกา 

2564 – ปัจจบุนั 
 

ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่กลยทุธ์
และพฒันาธุรกิจ 

บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) 

2562 – 2564 
 

นกัพฒันาธุรกิจอาวโุส 
 

บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์       
จเูลยีส แบร ์จ ากดั 

2559 – 2562 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายกลยทุธ ์
 

กลุม่บริษัท คิง เพาเวอร ์อินเตอร์
เนชนัแนล 

2555 – 2559 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายกลยทุธ ์และ
วิเคราะหก์ารลงทนุ 

บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮียน 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2550 – 2554   นกัวิเคราะหข์อ้มลู บลมูเบริก์ แอล.พี. 

นางสาวเหมินฝัน ธญัไพสษิฐ ์
 

 ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่ธุรกิจ 2 
 

สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

49 - ปริญญาโท การตลาดและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์
ซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลยี 
- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาองักฤษ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
(ลาออกจากการเป็นพนกังานเมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2565) 

   
 

2564 - 2564 
 

ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่ธุรกิจคา้
ปลกี 

บริษัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั 
(มหาชน) 

2563 - 2564 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด
ดิจิทลั 

Kaidee.com (ขายดีดอทคอม) 

2561 - 2563 กรรมการผูจ้ดัการ CompareAsiaGroup (Hong 
kong) 

2559 - 2561 หวัหนา้ฝ่ายดิจิทลัประกนัภยั บริษัท ชปัป์ สามคัคีประกนัภยั 
จ ากดั 

นางสาวกณัฑปักษ์ กษมานิต ิ 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 

เป็นผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี 
 

สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี
 

ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

36 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชีและการเงิน 

- Financial Reporting Trends 2021 
- Financial Finance Transformation: Consolidation and Reporting  
- Digital Assets from the Accounting and Tax Perspectives” 
- What’s trending in the capital market 
- Sustainability, ESG and a company’s reporting (แนวคิดความ
ยั่งยืนขององคก์รกบัการจดัท าขอ้มลูเพ่ือการรายงาน 

- วิเคราะหค์วามเสีย่งท่ีจะถกูตรวจสอบเรื่องการก าหนดราคาโอน 
Transfer Pricing 

- How companies can respond to cyber risk in the current 
business environment  

- แนวโนม้ ทิศทางการท า M&A ประเดน็ส  าคญัท่ีตอ้งพิจารณา และกล
ยทุธก์ารท า M&A ใหป้ระสบความส าเรจ็” 

- Biotechnology ตอ่ยอดธรุกิจใน New S-Curve 

2562 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บริษัททานตะวนัอตุสาหกรรม 

จ ากดั(มหาชน) 

2561 – 2561 ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี บริษัทพลาสติกและหีบห่อไทย 

จ ากดั(มหาชน) 

2558 - 2561 ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นงานบญัชี

บริหารและการจดัท า

งบประมาณ 

บริษัท มิตซูบชิิ มอเตอรส์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

2551 – 2558 ผูช้่วยผูส้อบบญัชี  บริษัท เคพีเอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ี

จ ากดั 

 
 



  เอกสารแนบ 1 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท   

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง  
วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
ประสบการณท์ างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
นายปรวีย ์เรณสถาน 

 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
สดัสว่นการถือหุน้ : ไมม่ ี

 
ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง 
กรรมการ และผูบ้ริหาร 

52 - ปริญญาโท วิศวกรรมการจดัการอตุสาหการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมอตุสาหการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 

(พน้จากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2564) 
 

2562 – 2564 ผูอ้  านวยการสายงานการผลติ บริษัททานตะวนัอตุสาหกรรม 
จ ากดั(มหาชน) 

2560 – 2562 ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่าย บริษัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์
จ ากดั (มาเลเซีย) 

2560 - 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผน 
ซพัพลายเชน 

บริษัท คารก์ิลลม์ีทส ์(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

2559 - 2560 ผูอ้  านวยการดีมานด ์
และซพัพลาย 

บริษัท เบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 

 


