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ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ 

 

ช่ือ-นามสกุล  นายอภิสิทธ์ิ รุจิเกียรติกาํจร 

อายุ   76 ปี 

ตําแหน่ง  ประธานกรรมการ  

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 3.13 (จาํนวน 20,320,000 หุ้น)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไม่มี - 

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2564    

คณะกรรมการบริษัท   จาํนวน 9 / 9 คร้ัง (100%)  

วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ จาํนวน  3 วาระ (รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี) 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คณะ / สาขา สถาบันการศึกษา 

ปริญญาโท Civil Engineering  Lamar University, Texas, USA 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา 

หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)      รุ่นท่ี 166/2012 

หลกัสูตร The Role of Chairman Program (RCP)      รุ่นท่ี 26/2011 

หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP)       รุ่นท่ี 22/2008 

หลกัสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements Program (UFS)   รุ่นท่ี 5/2006 

หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)     รุ่นท่ี 24/2005 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)     รุ่นท่ี 27/2004 

 

ประสบการณ์การทํางานที่สําคัญ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือบริษัท / องค์กร ประเภทธุรกิจ 

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.ซีออยล์ จาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บมจ.เอเชีย ไบโอแมส จาํหน่ายเช้ือเพลิงชีวมวล 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี นาํเขา้และจาํหน่ายถ่านหินคุณภาพจาก

ต่างประเทศ 

2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บมจ.สยามโกลบอลเฮา้ส์ จาํหน่ายวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง

บา้น 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อ่ืนๆ   

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือบริษัท / องค์กร ประเภทธุรกิจ 

2564 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ดี ที ซี เอน็เตอร์ไพรส์ ธุรกิจบริการระบบ GPS 

2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บจก.โกลบอลเฮา้ส์ (แคมโบเดีย) ธุรกิจคา้วสัดุก่อสร้าง 

2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บมจ.ลาวอะโกรเทค (สปป.ลาว) ธุรกิจปาลม์นํ้ามนัครบวงจร 

2558 - 2563 ประธานกรรมการ  บจก.ดี ที ซี เอน็เตอร์ไพรส์ ธุรกิจบริการระบบ GPS 

องค์กรอ่ืน / กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ - ไม่มี - 

กิจการอ่ืนที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  - ไม่มี -    
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ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ 

 

ช่ือ-นามสกุล  นายพร้อมพงษ ์ชยัศรีสวสัด์ิสุข 

อายุ   55 ปี 

ตําแหน่ง  กรรมการ  

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท ร้อยละ 0.26 (จาํนวน 1,681,771 หุ้น)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   : ไม่มี 

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2564    

คณะกรรมการบริษัท   จาํนวน 9 / 9 คร้ัง (100%)  

วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ จาํนวน 4 วาระ (รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี) 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คณะ / สาขา สถาบันการศึกษา 

ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

หลักสูตรการอบรม/สัมมนา 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP)      รุ่นท่ี 97/2012  

หลกัสูตร  ความยัง่ยืนขององคก์รธุรกิจ และ ความเส่ียงเก่ียวกบัความยัง่ยืน    รุ่นท่ี 1/2021 

(Introduction to Corporate Sustainability ESG-Related Risks)  

 

ประสบการณ์การทํางานที่สําคัญ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือบริษัท / องค์กร ประเภทธุรกิจ 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ซีออยล์ จาํหน่ายนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

2558 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / ประธาน

กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง 

บมจ.พริมา มารีน  ขนส่งทางนํ้ า 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือบริษัท / องค์กร ประเภทธุรกิจ 

2563 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก.สิงหา แทงเกอร์ การรับจา้งขนส่งทางเรือเดินทะเล 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก.นทลิน ขนส่งนํ้ามนัทางเรือ 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ  TATE Offshore Co.,Ltd (ประเทศ

มาเลเซีย) 

บริการจดัการกองทุน 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ  Nathalin Shipping Pte. Ltd. (ประเทศ

สิงคโปร์) 

บริการจดัส่งสินคา้ทางทะเล 

2559 - 2564 กรรมการ  บจก.วินชยั การผลิตและการส่งไฟฟ้า 

 

องค์กรอ่ืน / กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ - ไม่มี – 

กิจการอ่ืนที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  - ไม่มี 
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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนที่ออกตามวาระ 

 

ช่ือ – นามสกุล  น.ส. อจัฉรียา บนัสิทธ์ิ 

อายุ   47 ปี  

ตําแหน่งที่เสนอช่ือ :    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

  กรรมการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทนและกาํกบัดูแลกิจการ   

สัดส่วนการถือครองหุ้นบริษัท  :  ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี  

 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คณะ / สาขา สถาบันการศึกษา 

ปริญญาโท การจดัการทรัพยากรบุคคล (หลกัสูตรภาคภาษาองักฤษ) วิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบตัร Dale Carnegie Certified Master Trainer  Dale Carnegie 

ประกาศนียบตัร Changing Faces Women Leadership  East-West Center, Oahu, Hawaii 

ประกาศนียบตัร นกับริหารระดบัสูง “ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม” (นมธ. 7) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบตัร ประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกั

บริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 13 

สถาบนัพระปกเกลา้  

 

ประสบการณ์ทํางานที่สําคัญ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน (ปัจจุบัน -ไม่ม-ี) 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือบริษัท / องค์กร ประเภทธุรกิจ 

2555 กรรมการบริหาร บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั 

(มหาชน) 

การสาํรวจและทาํเหมืองแร่ 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง 1 แห่ง) 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือบริษัท / องค์กร ประเภทธุรกิจ 

2553 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ เดล คาร์เนกี ประเทศไทย บริษทั 

ดิสคฟัเวอร์ จาํกดั 

ท่ีปรึกษาองคก์ร และการพฒันาบุคลากร 

2551 – 2553  ผูจ้ดัการนโยบายการบริหาร

ค่าตอบแทน และแรงงานสัมพนัธ์ 

บริษทั เชลล ์แห่งประเทศไทย 

จาํกดั 

ผลิต และจาํหน่าย ผลิตภณัฑน์ํ้ ามนั และ

เคมีภณัฑ์ 

2549 – 2551 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั โนเกีย (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี และการ

ก่อสร้างโครงการเก่ียวกบัสายสัญญาณ

ส่ือสาร 

2554 – 2549 

 

ท่ีปรึกษา บริษทัท่ีปรึกษา เฮยก์รุ๊ป จาํกดั บริการให้คาํปรึกษาในดา้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

2540 – 2544 

 

ผูช่้วยผูต้รวจสอบ บญัชีอาวุโส บริษทั ไพรซ์วอเตอร์เฮา้ส์คู

เปอร์ส จาํกดั 

ให้คาํปรึกษาและบริการตรวจสอบบญัชี 

 

องค์กรอ่ืน / กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ - ไม่มี – 

กิจการอ่ืนที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  - ไม่มี- 


