
บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561            

เอกสารแนบ 1 หนา้ที$ 1 

 เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี�ยวกบัผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท 

1.1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

รายชื�อ 

                                   
PG 

บริษทัที�เกี�ยวข้อง 

SPI ICC SPC 
Far east 

DDB 
BRC SCG TSG CA CKC SSDC 

ไทย 
บุนกะ 

S&J OCC 
ไหม
ทอง 

PAF 

1. นายบญุเกียรติ โชควฒันา X / //    X X X /   X  / X 

2. นายชยัเลิศ มนูญผล /       // / /       

3. นายเจริญ เจริญวฒันาสุขสม //       /  / /      

4. นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม //       /  /       

5. นางสมพร ติยะวบิูลยศ์ิริ //        /   /     

6. นายวริิทธิ9 พล ชยัถาวรเสถียร //                

7. นางธีรดา อาํพนัวงษ ์ /            / //   

8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยธุยา /                

9. นายขจรศกัดิ9  วนัรัตนเ์ศรษฐ **   ** **            

10. นางนุชนาถ ธรรมมโนมยั **     /           

11. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต /                

12. นายสนัติ บางออ้ **                

 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561            

เอกสารแนบ 1 หนา้ที$ 2 

รายชื�อ 

                                   
PG 

บริษทัที�เกี�ยวข้อง 

SPI ICC SPC 
Far east 

DDB 
BRC SCG TSG CA CKC SSDC 

ไทย 
บุนกะ 

S&J OCC 
ไหม
ทอง 

PAF 

13. นางสาวนพรัตน์ อศัวศิริพงศ ์ //                

14. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกลู //                

15. นางณฐัชพนัพร สุนทรวเิศษ //                

16. นางกลัยาณี จนัทรพิกลุ //                

17. นางพจมาลย ์ อิงคณิสาร //                

18. นางสุวมิล เจริญศรีชยั //                

19. นางสาวสลิลลา ไชยพฒุ //                

 
X =  ประธานกรรมการ          /  =  กรรมการ                //  =  กรรมการบริหาร          ** =  กรรมการตรวจสอบ 

 

1. PG   บมจ.ประชาอาภรณ์ 5. Far East DDB บมจ. ฟาร์อีสท ์ดีดีบี 9. CA  บจก.แชมป์เอช 13. S&J บมจ.เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชั$นแนล เอนเตอร์ไพรส์ 
2. SPI   บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิUง 6. BRC บมจ.บางกอกรับเบอร์ 10.CKC บจก.แชมป์กบินทร์ 14. OCC  บมจ.โอ ซี ซี 
3. ICC  บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั$นแนล 7. SCG บมจ.สหโคเจน 11.SSDC บจก.เอสเอสดีซี ไทเกอร์เท็กซ ์ 15. บจก.ไหมทอง 
4.SPC บมจ.สหพฒันพิบูล 8. TSG บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต ์ 12.บจก.ไทยบุนกะแฟชั$น 16. PAF  บมจ.แพนเอเชีย ฟุตแวร์ 

 
 
 
 
 
 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561            

เอกสารแนบ 1 หนา้ที$ 3 

รายละเอยีดกรรมการและผู้บริหาร 

ชื�อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 อายุ         
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัท*  

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั 

1.นายบุญเกยีรติ  โชควัฒนา 71 ปริญญาเอก  3,372,933 - เป็นอาของ 
นางธีรดา  

อาํพนัวงษ์ 

บริษทัจดทะเบียน จํานวน  6   แห่ง 

ตําแหน่ง :   
-ประธานกรรมการบริษทั 

-ประธานกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน 

-ประธานกรรมการสรรหา 

-กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั 

  - 

- 

- 

 

บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ9  สาขาวชิาการ
จดัการ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ9  วทิยาลยั

พาณิชยศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 

บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ9  คณะวทิยาการ

จดัการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  

 คดิเป็น 

3.51% 

2523 – ปัจจุบนั 
 

2529 - ปัจจุบนั 

2536 - ปัจจุบนั 
 

2532 - ปัจจุบนั 

2551 - ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริษทั และ
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 

ประธานกรรมการ 
 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ  

ประธานกรรมกรรมการ และ

ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั$นแนล  
 

บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิUง 

บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชั$นแนล  
เอนเตอร์ไพรส์ 
บมจ. ประชาอาภรณ์ 

บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) 

บมจ.แพนเอเชีย ฟุตแวร์ 

- เป็นบิดาภรรยา 
นายวริิทธิ̂พล 

ชัยถาวรเสถียร 
 

    
    

  ปริญญาตรี    

สาขาวศิวกรรมศาสตร์  Worcester Polytechnic 

Institute, Massachusetts., USA 

     
      

กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จํานวน  60   แห่ง 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย     การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง    จํานวน   6    แห่ง 

ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษทั  29 ปี 8 เดือน 

  - Director Certification  Program (DCP) รุ่น 41/2004  
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 

    ประธานกรรมการบริษทั และ ประธาน

กรรมการบริหร 

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั$นแนล 
 

กรรมการ บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิUง 

     ประธานกรรมการ บจก. แชมป์เอช 
         ประธานกรรมการ บจก. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์  
          ประธานกรรมการ บจก.ไหมทอง 
           ประธานกรรมการ บจก. แชมป์กบินทร์ 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�นในปีที�ผ่านมาที�มาผลกระทบกบัการอทุิศเวลาอย่างมนีัยสําคญั   :   - ไม่ม ี- 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561            

เอกสารแนบ 1 หนา้ที$ 4 

รายละเอยีดกรรมการและผู้บริหาร 

ชื�อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 อายุ         
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน
บริษทั* 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั 

2. นายชัยเลิศ  มนูญผล 59 - ปริญญาโทการจดัการ 322,500  - ไม่มี - บริษทัจดทะเบียน จํานวน  1  แห่ง 

ตําแหน่ง  :      ABILENE CHRISTIAN คดิเป็น   2555 – 2558 กรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ์ 
 
- รองประธานกรรมการบริษทั 

  UNIVERSITY TEXAS U.S.A 0.34%  2554 - 2560 กรรมการบริหารฝ่าย  S บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั$นแนล 

2559 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริษทั บมจ. ประชาอาภรณ์ 
- กรรมการบริหารความเสี$ยง      2530 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โอ ซี ซี 
- กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั      กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  8  แห่ง 

 ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่ง 
 กรรมการบริษัท 33 ปี  5 เดือน 

  
  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

- Director Accreditation Program(DAP)3/2003 

        การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง จํานวน  3  แห่ง 

 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. แชมป์เอช 

      กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ 
          กรรมการผูจ้ดัการ บจก. แชมป์กบินทร์ 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นในปีที�ผ่านมาที�มาผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ   :   - ไม่มี - 
3. นายเจริญ  เจริญวัฒนาสุขสม 58 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน 39,000 - ไม่มี - บริษทัจดทะเบียน จํานวน  1  แห่ง 

ตําแหน่ง  :      มหาวิทยาลยัรามคาํแหง คดิเป็น   2535 - 2555 กรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ์ 

 
-กรรมการบริษทั 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 0.04%   2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 
และ กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. ประชาอาภรณ์ 

-กรรมการผูจ้ดัการ   - Director Certification Program     กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  3  แห่ง 
-กรรมการบริหารความเสี$ยง     (DCP)32/2003       การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง     จํานวน  2  แห่ง 

-กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ           กรรมการ 

กรรมการ 

บจก. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ 
-กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั           บจก. แชมป์กบินทร์ 

ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่ง            
  กรรมการบริษทั 26 ปี  8 เดือน             

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�นในปีที�ผ่านมาที�มาผลกระทบกบัการอทุิศเวลาอย่างมนีัยสําคญั   :   - ไม่ม ี- 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561            

เอกสารแนบ 1 หนา้ที$ 5 

รายละเอยีดกรรมการและผู้บริหาร 

ชื�อ - สกลุ / ตําแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท* 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั 

4. นางสุนันท์  นิยมในธรรม 
ตําแหน่ง  :   

60 - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์การคลงั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

-  Director Certification Program (DCP)27/2003  
- Roles of Compensation Committee 1/2006 
Training of Internal Audit and Control 

- Chief Finance Officer (CFO) 3/2005 

190,000 
คดิเป็น 

0.20% 

  

  
  

- ไม่มี - 
  

บริษทัจดทะเบียน จํานวน  1  แห่ง 

  2529 - 2555 กรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ์ 

- กรรมการบริษทั 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ 

- ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน  

- กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

-กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

-กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั 

ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่ง  

  กรรมการบริษทั  32 ปี  5 เดือน 

    
  
  

2555 –ปัจจุบนั รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บมจ. ประชาอาภรณ์ 

  
  

กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  2  แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง  : จํานวน  2  แห่ง 

กรรมการ บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ 

          กรรมการ บจก. แชมป์กบินทร์ 

การดํารงตําแหน่งในกจิการอื�นในปีที�ผ่านมาที�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคญั  :  - ไม่มี - 

5. นางสมพร  ติยะวิบูลย์ศิริ 
ตําแหน่ง  :   

- กรรมการบริษทั 
- กรรมการสรรหา 
- กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนั 

ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่ง  

  กรรมการบริษทั 36 ปี 5 เดือน 

70 - ปริญญาโทดา้นการศึกษา 
EMPORIA STATE UNIVERSITY  KANSAS 
U.S.A. 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
- Director Certification Program (DCP) 68/2005 

- Roles of Compensation Committee 3/2007 

855,300 
คดิเป็น 

0.89% 

- ไม่มี - 
  

บริษทัจดทะเบียน จํานวน   1  แห่ง 

  2525 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ์ 

2544 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ประชาอาภรณ์ 

    กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  2  แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง : จํานวน  2  แห่ง 

กรรมการ บจก.แชมป์เอช 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นในปีที�ผ่านมาที�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ  :  - ไม่ม ี- 
 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561            

เอกสารแนบ 1 หนา้ที$ 6 

รายละเอยีดกรรมการและผู้บริหาร 

ชื�อ - สกลุ / ตําแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัท* 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท 

6. นางธีรดา  อาํพนัวงษ์ 
ตําแหน่ง  :   

-กรรมการบริษัท 

-กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพัน 

ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่ง  

  กรรมการบริษทั 19  ปี  8 เดือน  

48 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
สถาบนับริหารธุรกิจศศินทร์ 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 

- Director Certification Program (DCP) 51/2004 

224,550 
คดิเป็น 

0.23% 

 

เป็นหลาน 
นายบุญเกยีรติ 

โชควัฒนา 

บริษทัจดทะเบียน จํานวน  3   แห่ง 

  2542 - ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 

 

2542 - ปัจจุบนั 

กรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ที$บริหาร 

และกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ 

บมจ. ประชาอาภรณ์ 
บมจ. โอ ซี ซี  

 

บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอร์

เนชั$นแนล 

  

    

  

  

  

  

    กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จํานวน 16 แห่ง 

  การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง  :   - ไม่มี - 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นในปีที�ผ่านมาที�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ  :  - ไม่ม ี- 

7. นายขจรศักดิ̂  วันรัตน์เศรษฐ 
ตําแหน่ง  : 

- กรรมการอสิระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

 

ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่ง  

  กรรมการบริษทั  1ปี  8 เดือน  

 

71 - ปริญญาโทบญัชี Western lllinois University, 
U.S.A. 

- บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ประกาศนียบตัรชัUนสูงการสอบบญัชี, 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP) 

3/2003 

- ไม่มี - - ไม่มี - บริษทัจดทะเบียน จํานวน  6   แห่ง 

      2539 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.สหพฒันพิบูล 

      2541 - 2560 กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เอส แอนด ์เจ อินเตอร์
เนชั$นแนล 

      2545 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ฟาร์อีสท ์ดี.ดี.บี. 

      2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ประชาอาภรณ์ 

กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จาํนวน  1  แห่ง 

      การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง   :  -  ไม่มี - 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอื�นในปีที�ผ่านมาที�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคัญ  :  - ไม่ม ี



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561            

เอกสารแนบ 1 หนา้ที$ 7 

รายละเอยีดกรรมการและผู้บริหาร 

ชื�อ - สกลุ / ตําแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน
บริษทั* 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั 

8. นางนุชนาถ  ธรรมมโนมัย 
ตําแหน่ง  :   

- กรรมการอสิระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่ง  
      กรรมการบริษัท 19  ปี  8 เดอืน 

67 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  

- ไม่มี - - ไม่มี - บริษทัจดทะเบียน จํานวน 2  แห่ง 

      2542 - ปัจจุบนั 
2544 - ปัจจุบนั 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 

บมจ. ประชาอาภรณ์ 
บมจ. บางกอกรับเบอร์   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP)3/2003 
    

      กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จํานวน  2  แห่ง 

     การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง    :   -ไม่มี- 

การดํารงตําแหน่งในกจิการอื�นในปีที�ผ่านมาที�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคญั  :  - ไม่มี - 

9. นางช่อทิพ  ปราโมช ณ อยุธยา 
ตําแหน่ง  :   

- กรรมการอสิระ 
- กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการสรรหา 
ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่ง  
  กรรมการบริษทั 16 ปี  8 เดือน 

67 - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์  สาขาการบริหารทั$วไป 
มหาวิทยาลยัเกริก 

 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP)11/2004 
- Audit Committee Program 19/2007 
  

10,000 
คดิเป็น 

0.01% 

 

- ไม่มี - 
 

บริษทัจดทะเบียน จํานวน  1 แห่ง  

2545 -  ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ์  

 
 

   กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จํานวน  1  แห่ง  

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง    :  -ไม่มี-  

การดํารงตําแหน่งในกจิการอื�นในปีที�ผ่านมาที�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคญั  :  - ไม่มี - 

10. พลเอกโกญจนาท  จุณณะภาต 
ตําแหน่ง  :   
- กรรมการอสิระ 
- ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่ง  
  กรรมการบริษทั  8 ปี  8 เดือน 

71 -  วปอ.สปท.บก.ทหารสูงสุดวทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

-  สปท.บก.ทหารสูงสุดวิทยาลยัเสนาธิการทหาร 

- วทบ.ทบ. โรงเรียนนายร้อย จปร. 

 - ไม่มี -  - ไม่มี - บริษทัจดทะเบียน จํานวน  1 แห่ง 

      2552 - 2553 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ประชาอาภรณ์ 
      2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธาน บมจ. ประชาอาภรณ์ 
        กรรมการบริหารความเสี$ยง   

      กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน -ไม่มี - 

      การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง    :  -ไม่มี- 

การดํารงตําแหน่งในกจิการอื�นในปีที�ผ่านมาที�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคญั  :  - ไม่มี - 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561            

เอกสารแนบ 1 หนา้ที$ 8 

รายละเอยีดกรรมการและผู้บริหาร 

ชื�อ - สกลุ / ตําแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษทั* 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั 

11. นายสันติ  บางอ้อ 
ตําแหน่ง  : 

- กรรมการอสิระ 

- ประธานกรรมการกาํกับดูแลกจิการ 

- กรรมการตรวจสอบ 

  
   

ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่ง  

  กรรมการบริษทั 9 ปี  8 เดือน 

72 - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (การคลงั)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเกษตร Texas Tech 
University, USA. 

- ประกาศนียบตัร สาขาการพฒันา  มหาวิทยาลยัเคม
บริดจส์หราชอาณาจกัร และ วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที$ 38 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 
- Director Certification Program (DCP)12/2001 
- Advanced Audit Committee Program (ACP) 
10/2013 
- Role of the Compensation Committee Program 
(RCC) 16/2013 

- Monitoring Fraud Risk Management  (MFM) 9/2013 
- Monitoring the System of Internal Control and  

- Risk Management (MIR) 14/2013 

- Monitoring the Internal Audit Function            

(MIA) 14/2013 

- Monitoring the Quality of Financial Reporting  

(MFR) 17/2013 

 - ไม่มี -  - ไม่มี - บริษทัจดทะเบียน จํานวน  2  แห่ง 

      2552 - 2553 
2553 - ปัจจุบนั 

2555 - ปัจจุบนั 

  

  

  
 

2556 - ปัจจุบนั 

  

  

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ 

กาํกบัดแูลกิจการ /กรรมการ 
ตรวจสอบและประธาน 

กรรมการสรรหา และกาํหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ 

กาํกบัดแูลกิจการ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ประชาอาภรณ์ 
บมจ. ประชาอาภรณ์ 

บมจ. โทรีเซนไทย    

เอเยนตซ์ีส์ 

  

  
  
บมจ. ประชาอาภรณ์ 

  

  

      

      

      

      

      

      

      

      

        กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  จํานวน  1  แห่ง 

        การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง       -ไม่มี- 

             

            

            

            

การดํารงตําแหน่งในกจิการอื�นในปีที�ผ่านมาที�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคญั  :  - ไม่มี -           

 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561            

เอกสารแนบ 1 หนา้ที$ 9 

รายละเอยีดกรรมการและผู้บริหาร 

ชื�อ - สกุล / ตําแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัท* 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั 

12.คุณวิริทธิ̂พล   ชัยถาวรเสถียร  
ตําแหน่ง  :   

- กรรมการบริษทั 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนั 

ระยะเวลาที�ดํารงตําแหน่ง  

     กรรมการบริษัท 2 ปี  8 เดือน 

48 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
Cleveland State University  

- ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ   
University of Kentucky  

  

  

240,000 
คดิเป็น 

0.25 % 

  

  

  

เป็นบุตรเขย 
นายบุญเกยีรติ   

โชควัฒนา 

  

  

บริษทัจดทะเบียน จํานวน  1  แห่ง 

  2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ์ 

  กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน 19 แห่ง 

  การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง      -ไม่มี-  

  
    

        

การดํารงตําแหน่งในกจิการอื�นในปีที�ผ่านมาที�มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสําคญั  :  - ไม่มี -           

13. นางสาวนพรัตน์  อัศวศิริพงศ์ 
ตําแหน่ง  :   

- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี�ยง 
- รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ 

57 
 

 
 

 

- ปริญญาโทสาขาจิตวิทยาการปรึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Finance for Non – Finance Director 36/2007  

36,000 
คดิเป็น 

0.04% 

- ไม่มี - บริษทัจดทะเบียน จํานวน  1 แห่ง 

2546 - 2555 
2555 - ปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการส่วนบุคคล-ธุรการ 
รองผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล-ธุรการ 

บมจ. ประชาอาภรณ์ 
บมจ. ประชาอาภรณ์ 

กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี- 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง       -ไม่มี- 

14. นางศศิวมิล  ขลุ่ยศรีตระกูล 
ตําแหน่ง  :   

- กรรมการบริหาร 
- รองผู้จัดการฝ่ายบญัชี-การเงิน 

58 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- วฒุิบตัรนกับริหารภาษีชัUนสูง สําหรับธุรกิจทั$วไป 

จากโรงเรียนภาษี  
Training of Internal Audit and Control 

- Chief Finance Officer (CFO) 12/2009 

33,000 
คดิเป็น 

0.03% 

 - ไม่มี - บริษทัจดทะเบียน จํานวน  1   แห่ง 

2546 - 2555 
2555 - ปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการส่วนบญัชี-การเงิน 
รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-การเงิน 

บมจ. ประชาอาภรณ์ 
บมจ. ประชาอาภรณ์ 

กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี- 

  การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง       -ไม่มี- 

 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561            

เอกสารแนบ 1 หนา้ที$ 10 

รายละเอยีดกรรมการและผู้บริหาร 

 
ชื�อ - สกุล / ตําแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท* 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั 

15. นางณัฐชพันธ์พร  สุนทรวิเศษ 
ตําแหน่ง  :   
- กรรมการบริหาร 
-  ผู้จัดการส่วนธุรกจิ 

53 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  สาขา การตลาด  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

14,000 
คดิเป็น 

0.015% 

 

- ไม่มี - บริษทัจดทะเบียน จํานวน  1   แห่ง 

2546 - 2549 
2549 - ปัจจุบนั 

ผูช้่วยผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ 
ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ 

บมจ. ประชาอาภรณ์ 
บมจ. ประชาอาภรณ์ 

กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่ม-ี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง       -ไม่ม-ี 

16. นางกัลยาณี   จันทรพิกุล 
ตําแหน่ง  :   

- กรรมการบริหาร 

- ผู้จัดการส่วนจัดซืpอ   

54 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

11,000 
คิดเป็น 0.01% 

- ไม่มี - บริษทัจดทะเบียน จํานวน  1   แห่ง 
2549 - 2554 
2554 -ปัจจุบนั 

ผูช้่วยผูจ้ดัการส่วนจดัซืUอ 
ผูจ้ดัการส่วนจดัซืUอ 

บมจ. ประชาอาภรณ์ 
บมจ. ประชาอาภรณ์ 

กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่ม-ี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง       -ไม่ม-ี 

17. นางพจมาลย์  องิคณิสาร 
ตําแหน่ง  :   

- กรรมการบริหาร 

-  ผู้จัดการส่วนธุรกจิ 

52 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

61,000 
คิดเป็น 0.05% 

- ไม่มี - บริษทัจดทะเบียน จํานวน  1   แห่ง 
2549 - 2554 
2554 - ปัจจุบนั 

ผูช้่วยผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ 
ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ 

บมจ. ประชาอาภรณ์ 
บมจ. ประชาอาภรณ์ 

กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่ม-ี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง       -ไม่ม-ี 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที$ 11 

รายละเอยีดกรรมการและผู้บริหาร 

 
ชื�อ - สกุล / ตําแหน่ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัท* 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ ทํางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั 

18. นางสุวิมล  เจริญศรีชัย 
ตําแหน่ง  :   

- เลขานุการบริษทั 

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการบริหารความเสี�ยง 

- กรรมการกาํกับดูแลกจิการ 

55 - ปริญญาตรี สาขาบริหารการจดัการทั$วไป
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  

- MINI  MBA  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Company Secretary Program (CSP) 7/2004 

- Effective Minute Talking (EMT) 7/2007 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- กฎหมายและระเบยีบปฏิบตัิสาํหรับ 
เลขานุการบริษทั รุ่น 2 (Laws and Practices For 
Company Secretary) 

83,833 
คดิเป็น 

0.09% 

- ไม่มี - บริษทัจดทะเบียน จํานวน  1   แห่ง 

2551 - ปัจจุบนั 
2547 - 2554 

2554 - ปัจจุบนั 

เลขานุการบริษทั 
ผูจ้ดัการแผนก 

ผูจ้ดัการส่วน 

บมจ. ประชาอาภรณ์ 
บมจ. ประชาอาภรณ์ 

บมจ. ประชาอาภรณ์ 

กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  จํานวน  1   แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง      -ไม่มี- 

19.  นางสาวสลิลลา  ไชยพฒุ  
ตําแหน่ง  :   

- กรรมการบริหาร 

- ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี -

การเงิน 

47 - ปริญญาตรี  สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา  

  

2,833 
คดิเป็น 

0.0024% 

- ไม่มี - บริษทัจดทะเบียน จํานวน  1   แห่ง 

2560 – ปัจจุบนั 
ผูช้่วยผูจ้ดัการส่วนบญัชี -
การเงิน 

บมจ. ประชาอาภรณ์ 

กจิการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จํานวน  1   แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที�เกี�ยวข้อง       -ไม่มี- 

หมายเหตุ : ( คณะกรรมการและผู้บริหารทัpง 21 ท่าน    :   ข้อพพิาททางกฎหมาย   - ไม่ม-ี) 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที$ 12 

 
คุณสมบัตติ้องห้าม 1. ไม่มีประวตัิการกระทาํความผิดอาญาในความผิดที$เกี$ยวกบัทรพัยซ์ึ$งไดก้ระทาํโดยทุจริต 

 2. ไม่มีประวตัิการทาํรายการที$อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปี 2561 
ประวตัิการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุม 
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอาํนาจควบคุม ไม่มีประวตัิการถกูลงโทษในช่วง 5 ปีที$ผา่นมา เนื$องจากการกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญตัิสัญญาซืUอขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546  เฉพาะความผิดในเรื$องดงัต่อไปนีU  

1. การกระทาํการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มูล หรือขอ้ความอนัเป็นเท็จที$อาจทาํให้สาํคญัผิด หรือปกปิดขอ้ความจริงที$ควรบอกให้แจง้ในสาระสาํคญัซึ$งอาจมีผลกระทบ

ต่อการตดัสินใจของผูถ้ือหุ้น ผูล้งทุน หรือผูท้ี$เกี$ยวขอ้ง 
3. การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุนในการซืUอขายหลกัทรัพยห์รือสญัญาซืUอขายล่วงหนา้หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการ

กระทาํดงักล่าว 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที$ 13 

ข้อมูลคุณสมบัตขิองผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”) และผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบญัชี (“สมุห์บัญชี”) 
� ประวตัโิดยสังเขป : ผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”)  

ชื�อ – สกุล นางสุนันท์  นิยมในธรรม อายุ  60 ปี  / สัญชาติไทย 

ตําแหน่งในบริษัท - กรรมการบริษทั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ 

- กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

- กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

- ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน 

วนัที�ได้รับดาํรงตําแหน่ง “CFO” 11 พฤษภาคม 2553 

คุณวุฒกิารศึกษา - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์การคลงั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท การจดัการภาครัฐและภาคเอกชนสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางาน 2529 – 2555 กรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ์ 

2555 –ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ประชาอาภรณ์ 

 ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP)27/2003  
- Roles of Compensation Committee 1/2006 
Training of Internal Audit and Control 

- Chief Finance Officer (CFO) 3/2005 

การอบรมพฒันาความรู้ต่อเนื�องด้านบัญชี : 

1.  CFO Getting Together 2018 จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที$ 16 เรื$องสัญญาเช่า จดัโดยชมรมบริหารบญัชีและการเงินเครือสหพฒันฯ์ 
3. การปรับตวักบัทิศทางที$เปลี$ยนแปลงของนกับญัชี จดัโดยชมรมบริหารบญัชีและการเงินเครือสหพฒัน์ฯ 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที$ 14 

ข้อมูลคุณสมบัตขิองผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”) และผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบญัชี (“สมุห์บัญชี”) 

� ประวตัโิดยสังเขป : ผู้ที�ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบญัชี (“สมุห์บัญชี”) 

ชื�อ – สกุล นางศศิวมิล  ขลุ่ยศรีตระกูล อายุ  58 ปี  / สัญชาติไทย 

ตําแหน่งในบริษัท - กรรมการบริหาร 
- รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-การเงิน 

วนัที�ได้รับดาํรงตําแหน่ง “สมุห์บัญชี” 11 พฤษภาคม 2553 

คุณวุฒกิารศึกษา - ปริญญาตรี สาขาการบญัชีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- วฒุิบตัรนกับริหารภาษีชัUนสูง สาํหรับธุรกิจทั$วไป จากโรงเรียนภาษี 

ประสบการณ์ทํางาน 2546 – 2555 ผูจ้ดัการส่วนบญัชี – การเงิน บมจ. ประชาอาภรณ์ 

2555 –ปัจจุบนั รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี – การเงิน บมจ.ประชาอาภรณ์ 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการไทย (IOD) 

Training of Internal Audit and Control 

Chief Finance Officer (CFO) 12/2009 

การอบรมพฒันาความรู้ต่อเนื�องด้านบัญชี : 

1. CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2. พร้อมรับการเปลี$ยนแปลงที$สําคญัที$เกี$ยวกบัรายงานทางการเงิน : Upcoming changes to your financial reporting จดัโดย สมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย ร่วมกบัตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
3. เรื$องเล่าข่าวทุจริตและผดิมาตรฐานบญัชี จดัโดยสภาวชิาชีพบญัชี 
4. การปรับตวักบัทิศทางที$เปลี$ยนแปลงของนกับญัชี จดัโดยสมาคมสาํนกังานบญัชีและกฎหมาย 
5. ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที$ 16 เรื$องสัญญาเชา จดัโดยชมรมบริหารบญัชีและการเงินเครีอสหพฒัน์ฯ 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที$ 15 

1.2 หน้าที�ความรับผดิชอบของเลขานุการ 
เลขานุการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหน้าที$ตามที$กาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที$ 4) พ.ศ. 2551 ซึ$ งมีผลใชบ้งัคบัในวนัที$ 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ 
ความระมดัระวงั และความซื$อสัตยสุ์จริต รวมทัU งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบับริษทั มติ
กรรมการ ตลอดจนมติที$ประชุมผูถื้อหุ้น  

ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที$ 4) พ.ศ. 2551 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัให้มี
เลขานุการบริษทั รับผิดชอบดาํเนินการตามที$กฎหมายกาํหนดในนามของบริษทัหรือคณะกรรมการบริษทั ซึ$ งเลขานุการ
บริษทัมีบทบาทสําคญัในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทัUงภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษทัจึงได้
แต่งตัUงให ้ 

นางสุวิมล  เจริญศรีชัย  เป็นเลขานุการบริษัท เมื�อวันที� 5 กันยายน 2551 และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร 
Company Secretary Program (CSP) 7/2004 ซึ�งเป็นหลักสูตรที�เกี�ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที�เลขานุการบริษัท จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  และยงัได้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร รายละเอียดเปิดเผยไวใ้น
หวัขอ้ “ประวติักรรมการ”  
 
องค์ประกอบและคุณสมบตัิ 

1. ตอ้งมีความรู้ขัUนพืUนฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกบัดูแลที$เกี$ยวกบักฎหมายวา่
ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2. ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที$ดี และขอ้พึงปฏิบติัที$ดีในเรื$องการกาํกบัดูแลกิจการ 
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษทั และความสามารถในการสื$อสารที$ดี 

 
กาํหนดขอบเขตหน้าที�ความรับผดิชอบ ดงันีp 

เลขานุการบริษทัมีบทบาทหนา้ที$ความรับผดิชอบ ดงันีU  
1. ให้คาํแนะนําเบืUองต้นแก่กรรมการเกี$ยวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที$

คณะกรรมการควรทราบและพึงปฏิบติั และติดตามใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสมํ$าเสมอ รวมถึง
รายงานการเปลี$ยนแปลงที$มีนยัสาํคญัแก่กรรมการ 

2. จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ
บริษทั และขอ้พึงปฏิบติัต่าง ๆ ที$เกี$ยวขอ้ง 

3. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัUงติดตามให้มี
การปฏิบติัตามมติที$ประชุมผูถื้อหุ้น และที$ประชุมคณะกรรมการบริษทั 



บริษทั ประชาอาภรณ์ จาํกดั (มหาชน)    แบบ 56-1    ประจาํปี 2561            

เอกสารแนบ 1 หนา้ที$ 16 

4. ติดต่อสื$อสารกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลที$เกี$ยวขอ้ง เช่น สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์  ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที$เกี$ยวขอ้งตามระเบียบ
และขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5. ประสานงานระหวา่งกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหาร และสนบัสนุนใหด้าํเนินการตามหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการที$ดีพร้อมปฏิบติัตามข้อบงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

6. ดูแลให้คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารปฏิบติังานอยา่งถกูตอ้งและรอบคอบ โดยคาํนึงถึงสิทธิของ
ผูถื้อหุ้น และการปฏิบติัที$เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ 

7. จดัทาํและจดัเกบ็รักษาเอกสารสาํคญั 
- ทะเบียนกรรมการบริษทั 
- หนงัสือเชิญประชุมกรรมการบริษทั / รายงานการประชุมกรรมการบริษทั 
- หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ / รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 
- รายงานสารสนเทศให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบที$เกี$ยวขอ้ง 
- รายงานประจาํปี  และ แบบขอ้มลู 56-1 

8. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที$รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมี
ส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที$บริษทัไดรั้บรายงานนัUน 

9. จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาํแนะนาํแก่กรรมการที$ไดรั้บการแต่งตัUงใหม่ 
10. ดาํเนินการอื$น ๆ ตามที$คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

นอกจากนีU เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ที$อื$นตามที$คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงันีU  
- ทาํหนา้ที$ในการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้น 
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและ 

มติที$ประชุมผูถื้อหุ้น 
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งและรอบคอบ  โดยคาํนึงถึงสิทธิ

ของผูถื้อหุ้น และการปฏิบติัที$เป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น 
- จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาํแนะนาํแก่กรรมการที$ไดรั้บการแต่งตัUงใหม่  
- หนา้ที$อื$น ๆ ตามที$ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

ทัUงนีU  ในส่วนงานของเลขานุการบริษทั  ไดป้ระกอบดว้ยเจา้หนา้ที$ที$มีความรู้ 
- ดา้นกฎหมาย 
- ดา้นการบญัชี สาขาการตรวจสอบ  
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ซึ�งได้ผ่านการอบรมหลกัสูตรที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบัติหน้าที�เลขานุการบริษัท จากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย สนับสนุนให้การทาํงานมีประสิทธิภาพยิ$งขึUน  นอกจากนีU  ไดร้ับมอบหมายให้ดาํเนินการจดัปฐมนิเทศกรรมการ
ใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในเรื$องการกาํกบัดูแลกิจการที$ดีให้กบั กรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวม
ไปถึงการไดรั้บความไวว้างใจให้ดูแลดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์ร เปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานกาํกบัการปฏิบัติงาน 
(Compliance Unit) ขององคก์ร 

 
1.3 กรณเีป็นบริษัทที�ประกอบธุรกจิหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอื�น 

-ไม่มี- 


