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                                                                                            รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ                                                         เอกสารแนบ 1 
1.   รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ  

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายกอบชยั สังสิทธิสวัสดิ ์
 

   ประธานกรรมการบริษัทฯ 
 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
 28 มกราคม 2563 

58 • ปริญญาโท บรหิารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขา 
    บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                   
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  
    สาขาเครื่องกล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                      
• ประกาศนียบัตร หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูง 
• ประกาศนียบัตร หลกัสูตรประกาศนยีบตัร 
    ชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบ 
    ประชาธิปไตย รุ่นที ่21             
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดบัสูง 
    ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 9                                                          
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหาร 
    ระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจและ 
    อุตสาหกรรมการลงทุน รุ่นที่ 3                    
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดบัสูง 
    ด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT)  
    รุ่นที่ 8                                      
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหาร 
    ระดับสูง : ผู้บริหารสว่นราชการ (นบส.2)  
    ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
    พลเรือน    
• ปริญญาบัตร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 55  
    วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร       
 
 
                                          

ไม่มี ไม่มี 2563-ปัจจุบัน 
 
 
 
 

 
2562-ปัจจุบัน 
 
 

2560-2562 
2559-2560 
2558-2559 
2555-2558 
2553-2555 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการบริษัทฯ 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจ ากัด 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   
 
ประสบการณ์ท างาน 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม                                                                                              
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 
รองอธิบดีกรมสง่เสริมอุตสาหกรรม 
ผู้อ านวยการส านกัเหมืองแร่และสัมปทาน กรม 
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่               
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 



92 

 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2.  นายประกอบ ววิิธจินดา 
 

  รองประธานกรรมการบริษัทฯ 
   ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
 28 มกราคม 2563 

60 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
    เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลย ี
    พระจอมเกล้าธนบุรี 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
    อุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
    (เทเวศร์) 
• ประกาศนียบัตร ปวส.(เทคนิค 
    อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีราช 
    มงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 
• ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจราชการระดับ 
    กระทรวง 
• ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้าน 
    การค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT)  
    รุ่นที่ 11                                  
• ประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการ 
    บริหารเมือง (ผู้น าเมืองรุ่นที่ 2)         
• ปริญญาบัตร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 57  
    วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร                                                   
• ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง :  
    ผู้น าที่มีวิสยัทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 75                                                             
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2563-ปัจจุบัน 
 
 
 

 
 
2562-ปัจจุบัน 
 
 

2561-2562 
2560-2561 
2558-2559 
2557-2558 
2556-2557 
 
 

รองประธานกรรมการบริษัทฯ 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจ ากัด 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
ประสบการณ์ท างาน 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม                                       
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม                                                                     
ผู้อ านวยการส านกัโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 2                                               
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร                                                                          
อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา                                                                          

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3. นายอังคณี วรทรัพย ์
 

   กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 
 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
 1 เมษายน 2542 
 

84 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
  Harvard University, USA 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
  Boston University, USA 
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยปอ้งกัน 
 ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 2) 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร  DAP  รุ่นที ่ 
  49/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี ปัจจุบัน 
 
 
 

 
 
 
2539-2561 
2540-2560 
2547-2550 
2546-2548 
 
2546-2548 
2546-2547 
2540-2547 
2546 
 

2542-2544 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
       ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจ ากัด 
ไม่มี 
ประสบการณ์ท างาน 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจ า
กระทรวงวัฒนธรรม 
ประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
ทีป่รึกษารองนายกรัฐมนตร ี( ร.อ. สุชาติ  เชาวว์ิศิษฐ ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจ าทบวง   
         มหาวิทยาลัย 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
 
 
บริษัท ตากไมนิ่ง จ ากัด 
บมจ.กรุงเทพโสภณ 
บริษัท เอส.เอฟ.จี จ ากัด 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 
บริษัท ข้อมูลเครดิตไทย จ ากัด 
บมจ.หลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
- 
ทบวงมหาวิทยาลยั 
 
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4.  พลอากาศตรี โฆษก 
     ประคองทรัพย ์
 

   กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ 
    กรรมการสรรหาและก าหนด 
    ค่าตอบแทน 
   ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
 20 มีนาคม 2551   

72 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
  (กองทัพอากาศ)  โรงเรียนนายเรืออากาศ 
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยปอ้งกัน 
 ราชอาณาจกัร (รุ่นที่ 48) 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP  
  รุ่นที่ 101/2008 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP  
  รุ่นที่ 22/2008 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2551-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
2549-2552 
2548-2549 
2546-2548 
2543-2546 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
       กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจ ากัด 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ไม่มี 
ประสบการณ์ท างาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ 
เสนาธิการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ 
ผู้อ านวยการศูนยก์ารสงครามทางอากาศ  
รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 
 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

 
 
 
กองทัพอากาศ 
กองทัพอากาศ 
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ กองทัพอากาศ 
กองทัพอากาศ 

5.  นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิร ิ
       

   กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ 
    กรรมการสรรหาและก าหนด 
    ค่าตอบแทน 
  ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
 14 มีนาคม 2557   
 
 
 
 
 
 

68 • ปริญญาโท Master of Arts (Economics)   
  Long Island University, USA. 
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต   
  (เศรษฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยปอ้งกัน 
 ราชอาณาจกัร (รุ่นที่ 48) 
• ประกาศนียบัตร  หลกัสูตรนักบริหาร 
  ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 44 ส านักงาน 
  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน          
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่  
  109/2014 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2557-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

 
 
2555-2556 
2552-2555 
2546-2552 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
       กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจ ากัด 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ไม่มี 
ประสบการณ์ท างาน 
รองผู้อ านวยการส านกังบประมาณ 
ที่ปรกึษาส านกังบประมาณ 
ผู้อ านวยการส านกัจัดท างบประมาณ 
 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส านักงบประมาณ 
ส านักงบประมาณ 
ส านักงบประมาณ 



95 

 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

6.  นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ ์
 

   กรรมการอิสระ 
 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
  23 ธันวาคม 2559 
       
 

  59 
 
 
 
 

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
   (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี 
   พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 
• ปริญญาตร ีศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษา 
 และวรรณคดีอังกฤษ) 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหาร 
    เศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหาร 
    ระดับสูง รุ่นที่ 8  สถาบันพระปกเกล้า 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารรัฐบาล 
    อิเล็กทรอนิกส์  รุ่นที ่1 ส านกังานรัฐบาล 
    อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารกจิการ 
   บ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน  
   ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2  
   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
 ราชการ (หรอื ส านกังาน ก.พ.ร.) 
• ประกาศนียบัตรหลกัสูตรนักบริหารการเงิน 
 การคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5   
 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและ
 บัญชีภาครัฐ กรมบัญชกีลาง 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP รุ่นที่  
  264/2018 
 
 
 
           

ไม่มี ไม่มี 2559-ปัจจุบัน 
 
 
 

 
 
2562-ปัจจุบัน 
 
 
2559-2562 
2559 
2555-2558 
2553-2555 
 

กรรมการอิสระ 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจ ากัด 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
รองผู้ว่าการ ระดับ 12 (สายงานปฎิบัตกิาร 1)   
 
ประสบการณ์ท างาน 
รองผู้ว่าการ ระดับ 12 (สายงานบริหาร)  
ผู้ช่วยผู้วา่การ ระดับ 11  (สายงานปฎิบตัิการ 2)   
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 11  (ดา้นพัฒนา)   
ผู้ช่วยผู้วา่การ ระดับ 11  (สายงานบริหาร) 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 
 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

 7. นางสาวชนิตร์นนัทน์ กุลทนันท ์
 

   กรรมการอิสระ 
   ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
 1 ตุลาคม 2558 

43 • ปริญญาโท Master of Science  
 (Production Engineering), Technical  
 University of Berlin, Germany 
• ปริญญาตรี Bachelor of Engineering  
   (Industrial Engineering), Sirindhorn  
   International Institute of Technology  
   (SIIT), Thammasat University, Thailand 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นท่ี  
  124/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
 
 
 

 
 
2552-ปัจจุบัน 
 
 
 
2548-2552 
 

2546-2547 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจ ากัด 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
อาจารย์และนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
วิศวกรรมโลจิสติกส์  
 
ประสบการณ์ท างาน 
Research Assistant at Graduate School of 
Production Engineering and Logistics 
Quality Engineer 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย            
 
 

 
TU Dortmund Germany    
 
Bangkok Cable Co., Ltd.                                                                                                      
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บรษัิท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8. นายอัศวนิ วิภูศริ ิ
 
  กรรมการบริษัทฯ 
  ประธานกรรมการบริหาร 
 ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 
   (มีอ านาจลงนามผกูพนั) 
   ได้รับแต่งตั้งเมื่อวนัที ่
  1 กุมภาพนัธ์ 2553   
  
      
 

69 • ปริญญาโท การบริหาร การจัดการ 
   ภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิต 
   พัฒนบริหารศาสตร์ NIDA 
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 
   (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
   (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
• Certificate of City Planning, 
   Dominican College, San Francisco, USA. 
• ปริญญาบัตรวิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร 
  ภาครัฐร่วมเอกชน (รุ่นที่ 18) 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 44/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2553-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2553-ปัจจุบัน 
2559-ปัจจุบัน 
2559-ปัจจุบัน 
 

2562-ปัจจุบัน 
 

 
2551-2556 
2551-2553 
2546-2550 
 
2539-2550 
2537-2550 
2536-2540 
2534-2536 

กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และ 
       ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน 
 
ประสบการณ์ท างาน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ 
กรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และ 
       ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
นายกสมาคมบ้านจัดสรร 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบ้ิล จ ากัด 
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ ากัด 
 

สภาผู้แทนราษฎร 
 

 
สภาผู้แทนราษฎร 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
 
บริษัท ธนสาธรคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
บริษัท ชาญวิทย์โฮเต็ล จ ากัด 
บมจ.ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี ้
สมาคมบ้านจดัสรร 
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9  . ดร.สมยศ แสงสุวรรณ  
 
   กรรมการบริษัทฯ 
   กรรมการบริหาร 
   เลขานกุารบริษัทฯ 
   (มีอ านาจลงนามผกูพัน) 
 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวนัที ่
   11 พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 • ปริญญาเอก Ed.D. สาขาบริหาร  
  อุตสาหกรรมการศึกษา (IEM) TUP. 
• ปริญญาโท บริหารธรุกจิ สาขาบริหารงาน 
  อุตสาหกรรม, USA. 
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์, USA. 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, USA. 
• ปริญญาตรี นติิศาสตร ์ม. รามค าแหง 
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครฐั 
  และกฎหมายมหาชน รุ่น 1 สถาบัน 
  พระปกเกล้าฯ 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูร DCP รุ่น 40/2004 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูร DAP รุน่ 7/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2559-ปัจจุบัน 
 
 
 
2559-ปัจจุบัน 
2559-ปัจจุบัน 
2559-ปัจจุบัน 
 
 
 

 
2558-2559 
2557-2558 
2546-2556 
2555-2556 
2547-2556 
2551-2554 
2546-2551 
2545-2546 
2542-2544 
2536-2541 
2536-2546 
 

กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ไม่มี 
 
ประสบการณ์ท างาน 
ที่ปรึกษาอาวุโส  
ที่ปรึกษาระบบรกัษาความปลอดภัย  
กรรมการ และกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
รองกรรมการผูจ้ัดการ 
กรรมการบริหาร 
เลขาธกิารสมาคมบริหารทรัพย์สนิแห่งประเทศไทย 
กรรมการผู้จดัการ 
อาจารย์พิเศษและวทิยากรบรรยาย 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบ้ิล จ ากัด 
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ ากัด 
 
 

 

 
บริษัท ก าแพงเพชร กรนีเอนเนอรย์ี่ จ ากัด 
บริษัท ไอสมารท์ พลัส จ ากัด                                    
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บริษัท ฮารร์ิสัน คอนเซารแ์ทนท ์จ ากัด  
สมาคมบริหารทรัพย์สนิแห่งประเทศไทย 
บริษัท สินสาธร บิลดิ้ง แมนเนจเม้นส์ จ ากดั 
ทั้งหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10. นายบุรนิทร์ อมรพชิิต 
          
   กรรมการบริษัทฯ 
   กรรมการบริหาร 
 กรรมการผู้จดัการ 
    รกัษาการ CFO 
 (มีอ านาจลงนามผกูพนั) 
 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวนัที ่
 14 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 

50 • ปริญญาโท บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต  
    มหาวทิยาลัยบูรพา 
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต   
    มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูร DAP รุน่ที่  
  128/2016 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูร CFO Focus on  
    Financial Reporting รุ่นที่ 8/2019  
    สภาวิชาชีพบัญช ี  
• ประกาศนียบัตร หลักสตูรก้าวทันมาตรฐาน 
    รายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะน ามาใช้ใน 
    ปี 2562 และ 2563 รุน่ที่ 2/2562  
    สภาวิชาชีพบัญช ี
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2562-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
2562-ปัจจุบัน 
2562-ปัจจุบัน 
2562-ปัจจุบัน 
2562-ปัจจุบัน 
 
 
 

 
2555-2562 
2560-2562 
2555-2556 
2554-2555 
2541-2554 
 

กรรมการผู้จดัการ  
รักษาการผูอ้ านวยการใหญด่้านการเงิน (CFO)  
รักษาการผูอ้ านวยการใหญด่้านปฎิบัติการ  
รักษาการผูอ้ านวยการใหญด่้านอสังหาริมทรัพย ์
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ไม่มี 
 
ประสบการณ์ท างาน 
กรรมการ และผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายการเงนิ 
กรรมการ และผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายการเงนิ  
เลขานกุารประจ าคณะกรรมาธกิารการต ารวจ                                                                
กรรมการผู้จดัการ  
ผู้จัดการทัว่ไป ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมแสมด าและ
ราชบุรี และผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ   
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
บริษัท เจนโก้ โอตานิ จ ากัด 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบ้ิล จ ากัด 
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ ากัด 
 
 
 

 
บริษัท อนัดามนัเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จ ากัด 
บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จ ากดั      
กรมต ารวจ 
บริษัท พัฒนาทรัพย์สนิ จ ากัด    
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11. นางสาวปัญญา พลพิพัฒน ์
 
    รองกรรมการผู้จัดการ 
    ได้รับแต่งตั้งเมือ่วนัที ่
    11 พฤศจกิายน 2559 
 
 

46 • ปริญญาโท วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต        
 สาขาวิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ ์ มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบัณฑิต              
 สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม (เทคโนโลยีทาง 
 เชื้อเพลิง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูรคณะกรรมการ 
   ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพ 
    แวดล้อมในการท างาน สมาคมส่งเสรมิ 
 ความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน 
 (ประเทศไทย) 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูรเจ้าหน้าที ่
   ความปลอดภยัในการท างาน ระดับบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2559-ปัจจุบัน 
2562-ปัจจุบัน 
 
 
 

2560-ปัจจุบัน 
 
 
 

 

2559 
2555-2558 
2553-2555 
 

รองกรรมการผูจ้ัดการ 
รักษาการผูอ้ านวยการใหญด่้านการตลาด 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด 
กรรมการ 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ไม่มี 
 
ประสบการณ์ท างาน 
ผู้จัดการฝ่ายบริหารการขาย 
ผู้จัดการฝ่ายขาย พื้นที่ 1 
รักษาการผูจ้ัดการฝ่ายการตลาด พืน้ที ่1 
 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  
 
 
 

บริษัท เจนโก้ โอตานิ จ ากัด 
 
 
 

 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
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3.    รายละเอียดเกีย่วกับเลขานุการบริษัทฯ 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติการอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความ 
สัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ  
 
   กรรมการบริษัทฯ 
   กรรมการบริหาร 
   เลขานกุารบริษัทฯ 
   (มีอ านาจลงนามผกูพัน) 
 ได้รับแต่งตั้งเมื่อวนัที ่
   11 พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 
 

67 • ปริญญาเอก Ed.D. สาขาบริหาร  
  อุตสาหกรรมการศึกษา (IEM) TUP. 
• ปริญญาโท บริหารธรุกจิ สาขาบริหารงาน 
  อุตสาหกรรม, USA. 
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์, USA. 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, USA. 
• ปริญญาตรี นติิศาสตร ์ม. รามค าแหง 
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครฐั 
  และกฎหมายมหาชน รุ่น 1 สถาบัน 
  พระปกเกล้าฯ 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูร DCP รุ่น 40/2004 
• ประกาศนียบัตร หลักสตูร DAP รุน่ 7/2004 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2559-ปัจจุบัน 
 
 
 
2559-ปัจจุบัน 
2559-ปัจจุบัน 
2559-ปัจจุบัน 
 
 
 

 

2558-2559 
2557-2558 
2546-2556 
2555-2556 
2547-2556 
2551-2554 
2546-2551 
2545-2546 
2542-2544 
2536-2541 
2536-2546 
 

กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจ ากัด 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
การด ารงต าแหน่งอ่ืน 
ไม่มี 
 
ประสบการณ์ท างาน 
ที่ปรึกษาอาวุโส  
ที่ปรึกษาระบบรกัษาความปลอดภัย  
กรรมการ และกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ 
รองกรรมการผูจ้ัดการ 
กรรมการบริหาร 
เลขาธกิารสมาคมบริหารทรัพย์สนิแห่งประเทศไทย 
กรรมการผู้จดัการ 
อาจารย์พิเศษและวทิยากรบรรยาย 
 
 
 
 

บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบ้ิล จ ากัด 
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จ ากัด 
 
 

 

 
บริษัท ก าแพงเพชร กรนีเอนเนอรย์ี่ จ ากัด 
บริษัท ไอสมารท์ พลัส จ ากัด                                    
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บมจ.บริหารและพัฒนาเพือ่การอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
บริษัท ฮารร์ิสัน คอนเซารแ์ทนท ์จ ากัด  
สมาคมบริหารทรัพย์สนิแห่งประเทศไทย 
บริษัท สินสาธร บิลดิ้ง แมนเนจเม้นส์ จ ากดั 
ทั้งหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
 
 

 


