
ประวตักิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง 
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
 
ช่ือ-นามสกลุ นายพิพิธ  พิชยัศรทตั   
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  11 เมษายน 2545 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 27  ตุลาคม  2504 
อายุ 58  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 1174  ถนนพระรามท่ี 4  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ประวตักิารศึกษา พฒันบริหารศาสตร์ มหาบณัฑิต  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
  รัฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP) 
การอบรมอ่ืนๆในปี 2562 ไม่มี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 18 ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 9/10 คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั) 
 18/21 คร้ัง (คณะกรรมการบริหาร) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่  1 ม.ค.2562 144,822 หุน้ ร้อยละ 0.023   
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2562 144,822 หุน้ ร้อยละ 0.023 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

1 3 - 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน  
 2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั รวมทนุไทย จ ากดั 
 2543 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั สุวรรณชาด จ ากดั 
 2539 – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มงคลชยัพฒันา จ ากดั 
 2544 – 2561 ประธานกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการนโยบายและกลยทุธ์/ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 2543 – 2560 รองผูอ้  านวยการโครงการพฒันาส่วนพระองค ์  
 2543 – 2560 ผูช่้วยผูจ้ดัการ ส านกังานจดัการทรัพยสิ์นส่วนพระองค ์
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
 2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ 
  บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
 



ประวตักิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง 
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
 

ช่ือ-นามสกลุ นายธวชัชยั  ช่องดารากลุ   
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ 
 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 10 มกราคม 2557 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 19  มิถุนายน 2504 
อายุ 58  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 128/91 ซอยพระรามท่ี 2  ซอย 50  แยก 7 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร 
ประวตักิารศึกษา นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (น.ม.) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Accreditation Program (DAP) 
การอบรมอ่ืนๆในปี 2562  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), Role of the Nomination and 

Governance Committee (RNG) 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 6 ปี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 10/10  คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั) 
 6/6  คร้ัง (คณะกรรมการตรวจสอบ) 
 4/4  คร้ัง (คณะกรรมการบริหารความเส่ียง) 
 1/1  คร้ัง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่  1 ม.ค.2562 ไม่มี 
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2562 ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษทัจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กิจการอ่ืนๆ (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั (จ านวน) 

- - - 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน 

2548 – ปัจจุบนั ผูช้  านาญการในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
2543 – ปัจจุบนั ทนายความอิสระ 

 - ทนายความวา่ความคดีอาญา และคดีแพง่  
 - คดีเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
 - คดีแพง่ทุนทรัพยสู์ง, คดีทางธุรกิจทัว่ไป 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 



ประวตักิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง 
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
 
ช่ือ-นามสกลุ นายธวชั  อ้ึงสุประเสริฐ 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 4 เมษายน 2556 
วนั/เดือนปีเกดิ 30 ตุลาคม 2489   
อายุ  73 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 584  ถนนเตชะวนิช  แขวงบางซ่ือ  กรุงเทพฯ 10800 
ประวตักิารศึกษา  วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP)   
การอบรมอ่ืนๆในปี 2562  ไม่มี 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  7 ปี 
การเข้าร่วมประชุมปี 2562 9/10  คร้ัง (คณะกรรมการบริษทั) 
 21/21  คร้ัง (คณะกรรมการบริหาร) 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท 
ณ วนัที ่  1 ม.ค.2562 ไม่มี  
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2562 ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

- - - 
ประสบการณ์การท างานอ่ืน  
 2556 – 2556  กรรมการ  บริษทั เอสซีที ปิโตรเลียม จ ากดั, กรรมการ  บริษทั เพียวซิลิกา มายน่ิง จ ากดั 
 2556 – 2556 กรรมการ  บริษทั จตจุกัร ออยล ์จ ากดั, กรรมการ  บริษทั ไทยควอทซ์ มายน่ิง จ ากดั 
 2556 – 2556 กรรมการ  บริษทั ทศทิศโลจิสติกส์ จ ากดั ,กรรมการ  บริษทั เพียวพลงังานไทย จ ากดั
 2556 – 2556 กรรมการ  บริษทั อาร์พีซี แมเนจเมนท ์จ ากดั, กรรมการ  บริษทั เอสซีที สหภณัฑ ์จ ากดั 
 2556 – 2556 กรรมการ  บริษทั เพียวไบโอดีเซล จ ากดั 
 2556 – 2556 กรรมการ  บริษทั จตุรทิศขนส่ง จ ากดั 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
 2542 –2556 กรรมการ  บริษทั เชอร์วูด้เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 
 

 



ประวตัิกรรมการที่แต่งตั้งเพิม่ 
 
ช่ือ-นามสกลุ นายณพน  เจนธรรมนุกลู   
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ(รักษาการ) 
วนั/เดือน/ปีเกดิ 10 พฤศจิกายน 2529  
อายุ 34 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ทีอ่ยู่ 378/2 ถ.ชลนิเวศน์ แขวงลาดพร้าว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  
ประวตักิารศึกษา ปริญญาโท MBA, Duke University, USA  
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาองักฤษ จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 
การอบรมอ่ืนๆ Finance and Quantitative Modeling Certificate, University of  Pennsylvania 
 Design Thinking Certificate, IDEO U 
 หลกัสูตรพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์The Next Real 
 หลกัสูตรกลยทุธบริหารธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 
 Department of Philosophy Non-credit Certificate, Duke University 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท  
ณ วนัที ่  1 ม.ค.2562 ไม่มี 
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2562 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งปัจจุบันในกจิการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน 
(จ านวน) 

กจิการอ่ืนๆ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
(จ านวน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท (จ านวน) 

- 3 - 

ประสบการณ์การท างานอ่ืน  
 2561 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั สมัมากรพลสั จ ากดั 
 2560 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เพทโทร – อินสตรูเมนท ์จ ากดั 
      2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เพียวสมัมากร ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
      2556 – 2558 Business Development – บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์ 
 2553 – 2556  Investment Banking – บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี  

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมา 

 
หมายเหตุ : นายณพน เจนธรรมนุกลู เป็นบุตรของนายสจัจา  เจนธรรมนุกลู กรรมการบริษทัสมัมากร จ ากดั (มหาชน) 
              และเป็นกรรมการของบริษทั อาร์พีซีจี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
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