
33“เราสรรสรางความสุขและความสวยงามเพื่อปวงชน”

ขอมูลของกรรมการบริษัทและผูบริหาร

 1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ

  ประธานกรรมการ

  และกรรมการอิสระ

 2. บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

  รองประธานกรรมการ

 3. บุญเกียรติ โชควัฒนา

  กรรมการผูอํานวยการ

  และประธานกรรมการ

  บริหาร

ชื่อ/ตําแหนง
*สัดสวน
การถือหุน

ประสบการณหลัก
ประวัติ

การอบรม
วุฒิการศึกษา

 ปริญญาเอก (การเงิน)

 ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)

 มหาวิทยาลัยแหงรัฐนิวยอรคสหรัฐอเมริกา

 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 - สาขาบริหารธุรกิจ

  1. มหาวิทยาลัยบูรพา

  2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

  4. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

 - สาขาวิศวกรรมศาสตร

  1. มหาวิทยาลัยขอนแกน

 - สาขากฎหมาย

  1. มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุน

 1. ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 2. ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ

  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร

  มหาวิทยาลัยบูรพา

 3. ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  

  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 4. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 

  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  จาก Worcester Polytechnic

  Institute, Massachusetts, U.S.A.

 ตําแหนงปจจุบัน

 1. สมาชิกวุฒิสภา

 2. กรรมการกิตติมศักดิ์หอการคาไทย

 3. กรรมการมูลนิธิฮั�วเคี้ยวปอเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ปอเต็กตึ๊ง)

 4. ที่ปรึกษาสภาหอการคาแหงประเทศไทย

 5. กรรมการ บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท

 6. กรรมการ บจ. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั�น (ประเทศไทย)

 ตําแหนงในอดีต 

 1. สมาชิกวุฒิสภา

 2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย

 3. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

 4. ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา

 5. ประธานสมาคมธนาคารแหงประเทศไทย

 6. ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง

 1. ประธานกรรมการ บมจ. เอส แอนด เจ

  อินเตอรเนชั�นแนล เอนเตอรไพรส

 2. ประธานกรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ

  -

 2.26

 1.32

 DAP,

 DCP

 DAP,

 DCP

 DAP,

 DCP

หมายเหตุ 1. *รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 2.  ตาํแหนงหนาทีง่านของกรรมการบรษิทัและผูบรหิารแตละทาน ตามตารางแสดงตาํแหนงหนาท่ีงาน คาตอบแทนกรรมการ การถอืหุน และการเขารวมประชมุ
   ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร หนา 76-77 ในรายงานประจําปน�้
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หมายเหตุ 1. *รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 2.  ตาํแหนงหนาทีง่านของกรรมการบรษิทัและผูบรหิารแตละทาน ตามตารางแสดงตาํแหนงหนาท่ีงาน คาตอบแทนกรรมการ การถอืหุน และการเขารวมประชมุ
   ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร หนา 76-77 ในรายงานประจําปน�้

ขอมูลของกรรมการบริษัทและผูบริหาร

 4. ดร. ธีระพงษ วิกิตเศรษฐ

  กรรมการอิสระ

  และประธานกรรมการ

  ตรวจสอบ

 5. ธรรมรัตน โชควัฒนา

  กรรมการผูชวยผูอํานวยการ

  และผูอํานวยการฝาย

  G, P, X

 6. อมร อัศวานันท

  กรรมการอิสระ

  และกรรมการตรวจสอบ

 7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี

  กรรมการอิสระ

  และกรรมการตรวจสอบ

 8. ดวงพร สุจริตานุวัต

  กรรมการอิสระ

  และกรรมการตรวจสอบ

 ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร)

 มหาวิทยาลัย West Virginia

 สหรัฐอเมริกา

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 1. ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

  มหาวิทยาลัยโบวลิ�งกรีน

  สหรัฐอเมริกา

 2. ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 2. ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  เกียรตินิยมอันดับ 2

 3. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

  5228

 1. กรรมการ บจ. เบทเตอรเวย (ประเทศไทย) 

 2. กรรมการ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 1. กรรมการ บมจ. ไทยวาโก

 2. กรรมการ บจ. ไทยอรุซ

 ตําแหนงปจจุบัน

 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ประชาอาภรณ

 2. กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟารอีสท ดีดีบี

 3. กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

 4. กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง

  บมจ. กรุงเทพโสภณ

 5. กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร

  ความเส่ียง และกรรมการสินเช่ือธนาคารทหารไทย

 6. กรรมการ บจ. บีเอ็นเอช เมดิเคิลเซ็นเตอร

 ตําแหนงในอดีต

 - ผูบริหารอาวุโสของธุรกิจการเงินการธนาคาร

  อสังหาริมทรัพย โรงแรม กอสราง

 ตําแหนงปจจุบัน

 กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหโคเจน

 ตําแหนงในอดีต

 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท

 ตําแหนงปจจุบัน

 1. รองกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

  จํากัด (มหาชน)

 2. กรรมการอํานวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจ

  แหงประเทศไทย

 3. คณะกรรมการพลังงาน หอการคาไทย

 4. คณะกรรมการอํานวยการ โครงการ “Thailand :

  Industrial Energy Efficiency” โดย United

  Nation Industrial Development (UNIDO)

 ตําแหนงในอดีต

 1. ผูอํานวยการฝายบัญชี บจ. เงินทุนหลักทรัพย สินเอเซีย 

 2. กรรมการผูจัดการ บจ. สินเอเซียลีสซิ�ง 

 3. กรรมการ บมจ. เงินทุนหลักทรัพย กรุงไทยธนกิจ

 4. ประธานกรรมการ บจ. เคทีที ลีสซิ�ง

 5. ประธานกรรมการ บจ. หลักทรัพย บีที

  -

 0.13

  -

  -

    -

 DAP,

  DCP,

 ACP,

 FND,

 QFR

 DAP,

 DCP

 DAP

 DAP,

 DCP,

 ACP,

 RCP

 DCP,

 RCP,

 ACP

ชื่อ/ตําแหนง
*สัดสวน
การถือหุน

ประสบการณหลัก
ประวัติ

การอบรม
วุฒิการศกึษา

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา
ผูที่เปนพนักงานขายที่ดี ใชวาจะเปนซุปเปอรที่ดีได
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ขอมูลของกรรมการบริษัทและผูบริหาร

 9. วีระ เอื้ออารักษ

  กรรมการ

 10. มนู ลีลานุวัฒน

  กรรมการ

 11. สมพล ชัยสิริโรจน

  กรรมการ และผูอํานวยการ

  ฝาย C

 12. สมคิด จักรวาฬนรสิงห

  ผูอํานวยการฝาย J

 13. จินตนา เฉลิมชัยกิจ

  ที่ปรึกษา

 14. พิสมัย ชุนมนุ

  ผูอํานวยการฝาย I

 15. ดร. เพ็ญนภา ธนสารศิลป

  ผูอํานวยการฝาย V

 16. ไพโรจน หิรัญวงศสวาง

  ผูอํานวยการฝาย N, R

  และผูอํานวยการ

  ฝายบริหารการขาย

 17. นงลักษณ เตชะบุญเอนก

  ผูอํานวยการฝาย M, O

 18. ณัฐพัฒน เพ็ชรรัตนาภรณ

  ผูอํานวยการฝายบัญชี

  การเงินและสารสนเทศ

 19. มัญชุสา ธีรพงษพิพัฒน

  ผูอํานวยการฝาย

  สํานักงานบริษัท

 20. รมิดา รัสเซลล มณ�เสถียร

  ผูอํานวยการฝาย B

 1. ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 2. เนติบัณฑิตไทย แหงเนติบัณฑิตยสภา

 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร

 มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุน

 ปริญญาโท ศิลปศาสตร

 มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

 ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 1. ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 2. ปริญญาโท สาขาพุทธศาสตรและ

  ศิลปะแหงชีวิต มหาวิทยาลัย

  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ปริญญาเอก (DBA) Nova

 Southeastern University, U.S.A.

 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร (สถิติ)

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 1. ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร 

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 2. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด)

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 ปริญญาตรี บัญชี

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (รัฐศาสตร)

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 2. ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร 

    สาขาสื่อสารมวลชน

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 กรรมการผูจัดการ บจ. วีระ ลอว ออฟฟส

 1. ประธานกรรมการ บมจ. ไทยวาโก

 2. ประธานกรรมการ บมจ. เท็กซไทลเพรสทีจ

 3. กรรมการ บมจ. ธนูลักษณ

 กรรมการ บมจ. ธนูลักษณ

 1. ประธานกรรมการ บจ. โคราชวัฒนา  

 2. กรรมการ บจ. โทเทิลเวยอิมเมจ

 กรรมการ บจ. อินเตอรเนชั�นแนล แลบบอราทอรีส

 1. กรรมการผูจัดการ บจ. ไทยอรุซ

 2. กรรมการผูจัดการ บจ. ดีเอฟ อินเตอร

 ประธานกรรมการ บจ. เพนส มารเก็ตติ้ง แอนด

 ดิสทริบิวชั�น

 1. กรรมการ บจ. อินทนิลเชียงใหม  

 2. กรรมการ บจ. อินเตอรเซาท

 1. กรรมการบริหาร บมจ. ไทยวาโก

 2. กรรมการผูจัดการ บจ. เอส อาร พี

  แอดเวอรไทซิ�ง

 3. กรรมการผูจัดการ บจ. มิตรพัฒนา โฮมชอปปง

 1. กรรมการ บจ. สุขทรรศน

 2. กรรมการ บจ. วีระ ลอว ออฟฟส

 1. กรรมการ บจ. เทรน ไทม เทสต

 2. กรรมการ บจ. ซัน แอนด แซนด

 3. กรรมการ บจ. อีสเทิรน ไอ.ซี.ซี.

 กรรมการ บจ. สุขทรรศน

 0.211

 0.37

 0.022

 0.034

 0.005

 0.007

 0.006

 0.002

    -

 0.012

 0.035

 0.003

 DAP,

 DCP

 DAP,

 DCP

  DAP,

 DCP

 DAP,

 DCP

  DAP,

 DCP

 UFS,

 FND

  DAP

  DAP,

  DCP

  -

  DAP

 DCP

  -

  FSD

หมายเหตุ 1. *รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 2.  ตาํแหนงหนาทีง่านของกรรมการบรษิทัและผูบรหิารแตละทาน ตามตารางแสดงตาํแหนงหนาท่ีงาน คาตอบแทนกรรมการ การถอืหุน และการเขารวมประชมุ
   ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร หนา 76-77 ในรายงานประจําปน�้

ชื่อ/ตําแหนง
*สัดสวน
การถือหุน

ประสบการณหลัก
ประวัติ

การอบรม
วุฒิการศึกษา
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ขอมูลของกรรมการบริษัทและผูบริหาร

 21. กิตยาภรณ ชัยถาวรเสถียร

  ผูอํานวยการฝาย D

 22. คณิศร สุยะนันทน

  ผูอํานวยการฝาย A

 23. สมจิตต ฐิติเจริญศักดิ์

  ผูอํานวยการฝาย H

 24. ชัยเลิศ มนูญผล

  ผูอํานวยการฝาย S

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 1. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 2. ปริญญาโท เศรษฐศาสตร 

  (การเงินการธนาคาร)   

  Northeastern University, Boston 

  Mass. U.S.A.

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร

 มหาวิทยาลัยมหิดล

 ปริญญาโท การจัดการ

 Abilene Christian University

 1. กรรมการ บจ. อินเตอรเนชั�นแนล แลบบอราทอรีส
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