
เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท 

 นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต  
 อายุ 71 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • ประธานกรรมการ 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 

• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 30 สิงหาคม 2560  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไฟเฟอร์ 

มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยไรท์สเตท 

เมืองเดย์ทัล มลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 สิงหาคม 2561 ถึง ปัจจุบัน - Founder & Director, SK Capital Management Co., Ltd., 

Chiang Mai 
- Executive Adviser, Shine Asset Improvement & Consulting 

Co., Ltd., Chiang Mai 
 2559 ถึง ปัจจุบัน - Executive Adviser, Vorrawut Group, Chiang Mai  
 2549 ถึง 2558 - Executive Chairman of Air International Thermal Systems a 

Private Equity held company  
 ตั้งแต่ ปี 2520 - Vice President, General Manager of Emerson Asia Pacific 

- Formerly 10 year BOD Kirloskar Copeland Pune, India 
- Formerly BOD TATA Toyo Radiator Pune, India 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไม่มี 

  



 รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ 
 อายุ 79 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 2 มิถุนายน 2551  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท MBA in International Trade & Finance, 

Gothenburg School of Economics and Business 
Administration, Sweden 

  - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม “ดีมาก”) คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน 
(หลักสูตร วตท.) รุ่นท่ี 2 

  - ว.ป.ร.อ. รุ่น 377 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี 85 (85/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Executives 

(CGE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors 

(FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 2555 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 

(มหาชน) 
 2554 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 
 2545 ถึง 2551 - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหาร

สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2545 ถึง ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2548 ถึง 2554 - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
 2545 ถึง 2549 - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบการเคหะแห่งชาติ 
 2524 ถึง 2526 - คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไม่มี 

  



 นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา 
 อายุ 74 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 26 มิถุนายน 2561  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (Mini MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  - ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  - หลักสูตรการอบรมการจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  

คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and 

Governance Committee Program (RNG) (รุ่นท่ี 8/2016) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) (รุ่นท่ี 9/2014)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
(รุ่นท่ี 111/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 2556 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2553 ถึง 2554 - ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร  

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล พรีซิชั่น โปรดักท์ จำกัด 
 2551 ถึง 2552 - รองประธานและผู้จัดการท่ัวไป 

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส (เจียซิง) จำกัด 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไม่มี 

  



 นายยรรยง คุโรวาท 
 อายุ 83 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 กรรมการผู้มีอำนาจ 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 13 พฤษภาคม 2558  
 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา  
 6 มกราคม 2560 ถึง สิงหาคม 2560 - กรรมการผู้มีอำนาจ 

- ประธานกรรมการ 
 13 พฤษภาคม 2558 ถึง 6 มกราคม 2560 - กรรมการผู้มีอำนาจ 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  

รุ่นท่ี 5 (วปรอ. 355) 
  - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Boardroom Success through 

Financing and Investment (BFI) (รุ่นท่ี 4/2561)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 
(รุ่นท่ี 41/2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Social Responsibility 
(CSR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 2560 ถึง ธันวาคม 2562 - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 2547 ถึง 2560 - กรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2558 ถึง ปัจจุบัน - นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย 
 2550 ถึง ปัจจุบัน - อุปนายกราชยานยนต์ สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 2546 ถึง ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษา บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด 
 2552 ถึง 2554 - กรรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 2546 ถึง 2550 - ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดปทุมธานี 
 2543 ถึง 2553 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนโลยี โอเปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด 
 2539 ถึง 2543 - ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไม่มี 
  



 นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกลู 
 อายุ 59 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 • กรรมการผู้มีอำนาจ 

• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 9 กรกฎาคม 2558  
 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา  
 ธันวาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2563 - ท่ีปรึกษาด้านสื่อสารราชการ 
 2556 ถึง ธันวาคม 2562 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านสื่อสารราชการ 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Northrop University, USA 
  - Business course, Columbus Business University, USA 
  - การบริหารธุรกิจสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม  

สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
สำนักงานศาลยุติธรรม 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ
ของการเป็นกรรมการ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program  
(DCP 162/2012), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นท่ี 1 ผู้บริหารระดับสูง  
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 ธันวาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2563 - ท่ีปรึกษาด้านสื่อสารราชการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 2558 ถึง ธันวาคม 2562 - กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 2556 ถึง ธันวาคม 2562 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านสื่อสารราชการ 

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไม่มี 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไม่มี 

  



 นายอิจิโร่ ซาโต้ 
 อายุ 57 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 กรรมการ 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 17 กุมภาพันธ์ 2565  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - เศรษฐศาสตรบัณฑิต  

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ  
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 กุมภาพันธ ์2565 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ 

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 1 เมษายน 2564 ถึง ปัจจุบัน 

 
- ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานฝ่ายพัฒนา

ธุรกิจระดับโลก  
นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น) 

 เมษายน 2561 - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการท่ัวไป,  
แผนกพัฒนาธุรกิจระดับสากล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับสากล  
นิปปอน สตีล & ซูมิโตโม เมทัล คอร์ปอเรชั่น (เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท 
นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2562) 

เมษายน 2560 - เข้ารับตำแหน่งเป็นท่ีปรึกษาผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ
ท่ัวไป แผนกพัฒนาธุรกิจระดับสากล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับสากล 
นิปปอน สตีล & ซูมิโตโม เมทัล คอร์ปอเรชั่น 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไม่มี 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

  



 นายโนบุโอะ โอโคจ ิ
 อายุ 57 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 - กรรมการผู้มีอำนาจ 

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 17 กุมภาพันธ์ 2565  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ระหว่างประเทศ 

ภาควิชานิติศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโซเฟีย  
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 กุมภาพันธ ์2565 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,  

กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 

 เมษายน 2564 ถึง ปัจจุบัน - เข้ารับตำแหน่งเป็นท่ีปรึกษาผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ
ท่ัวไป, แผนกพัฒนาธุรกิจระดับสากล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับสากล  
นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น) 

 กรกฎาคม 2561 - ผู้จัดการท่ัวไป, แผนกพัฒนาธุรกิจระดับสากล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับ
สากล 
นิปปอน สตีล & ซูมิโตโม เมทัล คอร์ปอเรชั่น (เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท
นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2562) 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไม่มี 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

  



 นายเคนอิจิ โฮช ิ
 อายุ 56 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 - กรรมการผู้มีอำนาจ 

- กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 17 กุมภาพันธ์ 2565  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโอซากา  
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 กุมภาพันธ ์2565 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง 

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 เมษายน 2564 ถึง ปัจจุบัน - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร  

นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น) 
 เมษายน 2563 - ท่ีปรึกษา 

นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น 
 เมษายน 2562 - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการท่ัวไป สาขานาโกย่า  

นิปปอน สตีล นิชชิน คอมพานี ลิมิเต็ด (เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก  
นิชชิน สตีล คอมพานี ลิมิเต็ด ในปี 2562) 

 เมษายน 2561 - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร 
นิชชิน สตีล คอมพานี ลิมิเต็ด 

 มกราคม 2559 - ผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายขายวัสดุยานยนต์ 
นิชชิน สตีล คอมพานี ลิมิเต็ด 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 เมษายน 2564 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท นิปปอน สตีล เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด 
 เมษายน 2563 - ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

วีลลิง-นิปปอน สตีล อิงค์ 
 เมษายน 2561 - กรรมการผู้จัดการ 

นิชชิน สตีล เอเซีย พีทีอี แอลทีดี 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

  



 นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญ 
 อายุ 59 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 - กรรมการผู้มีอำนาจ 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
- ประธานคณะบริหาร 

 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 17 กุมภาพันธ์ 2565  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการ

จัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โลหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ
ของการเป็นกรรมการ 

ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 กุมภาพันธ ์2565 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, ประธานคณะบริหาร 

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง ปัจจุบัน - ท่ีปรึกษา 

บริษัท นิปปอน สตีล เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด 
 กันยายน 2559 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการรองผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงงาน 

บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 
 เมษายน 2557 - กรรมการรองผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงงาน 

บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

  



 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิต์ระกูล 
 อายุ 56 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 1 มีนาคม 2554  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม  
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

The University of Manchester ประเทศอังกฤษ  
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร 
- ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม  

การท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
  - ปริญญาดุริยางคศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์การบริหารทั่วไป  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-NIDA Executive Leadership 

Program, University of Pennsylvania 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ 

ตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 5 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ ยุติธรรมระดับสูง 

(บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 16 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ

อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นท่ี 1 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 

58 
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 5 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ
ของการเป็นกรรมการ 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors 
(FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 



 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 2550 ถึง ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม  

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 2545 ถึง ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 ปัจจุบัน - ประธานกรรมการกลุ่มโรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ  
  - ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน 
  - ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม  

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
- กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
- ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย 
- นายกกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียง 

แห่งประเทศไทย 
- คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- ประธานอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
- กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล 
- กรรมการบริหารสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย 
- รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
- รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก 
- นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 

- ของตนเอง 79,206,943 หุ้น (ร้อยละ 0.31) 
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

  



 นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 
 อายุ 43 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 12 ธันวาคม 2562  
 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา 
 สิงหาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 - Deputy Chief Executive Officer - Production and 

Commercial 
 พฤษภาคม 2560 ถึง สิงหาคม 2562 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการผลิต 
 2554 ถึง พฤษภาคม 2560 - กรรมการ 
 2557 ถึง เมษายน 2560 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านปฏิบัติการ และรักษาการผู้อำนวยการ

บริหารฝ่ายการตลาด 
 2554 ถึง 2557 - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาวิชาการวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ  

(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
- Bachelor of Science (General Engineering), Queen Mary 

University (London), United Kingdom 
- Executive Certificate in Strategy - Building and Sustaining 

Competitive Advantage, Harvard University, USA 
- Executive Certificate in Management and Leadership, 

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA 
- Executive Certificate in Transforming Your Leadership 

Strategy, Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, USA 

- Executive Certificate in Developing a Leading Edge 
Operations Strategy, Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge, USA 

- Executive Certificate in Fundamental of finance for the 
Technical Executive, Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge, USA 

  - Executive Certificate in Strategic Cost Analysis for 
Managers, Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, USA 

- โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายองค์กรธุรกิจ การธนาคารและ
การเงิน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ
ของการเป็นกรรมการ 

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
(163/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 



 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 ธันวาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน - รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 สิงหาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 - Deputy Chief Executive Officer - Production and 

Commercial 
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 

 พฤษภาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการผลิต  
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 

 2554 ถึง พฤษภาคม 2560 - กรรมการ  
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 

 2557 ถึง เมษายน 2560 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านปฏิบัติการ  
และรักษาการผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด  
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 

 2554 ถึง 2557 - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด  
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
 2551 ถึง 2554 - Senior officer, Steel Division  

บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด 
 2549 ถึง 2551 - Business Assistant, Steel Division,  

Mitsui & Co. Europe Plc. 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี 

  



 นายราจีฟ ชวาเวิ๊ด 
 อายุ 49 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 - ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน 

- คณะบริหาร 
 

 วันเข้าดำรงตำแหน่ง  
 1 มีนาคม 2562  
 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัทที่ผ่านมา  
 2560 ถึง มีนาคม 2562 - General Manager - Financial Controlling 
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Post Graduate Certification in Business Management, 

Xavier Labour Relations Institute (XLRI), India  
- Chartered Accountant  

Institute of Chartered Accountants of India 
- Cost Accountant 

Institute of Cost & Works Accountants of India 
- Bachelor’s degree in Commerce from St. Xavier’s College, 

India 
 ประวัติการอบรม - ประกาศนียบัตร หลักสูตร E-learning CFO Refresher  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร E-learning CFO Orientation  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 กรกฎาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานบัญชีและการเงิน  

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 มีนาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน - คณะบริหาร 

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 2560 ถึง กรกฎาคม 2562 - General Manager - Financial Controlling  

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น 
 2557 ถึง 2560 - Director - Finance and Commercial 

Tropical Agrosystem (India) Pvt Ltd, India (Chennai) 
 2554 ถึง 2557 - Director - Finance and Commercial 

SBQ Steels Ltd., India (Chennai) 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี 

  



 นายยาสึฮิโระ ซากาโมโต ้
 อายุ 56 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 - ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการปฏิบัติการ 

- คณะบริหาร 
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 1 เมษายน 2565  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Department of Metals and Steel,  

Nagoya University Graduate School 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 เมษายน 2565 ถึง ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการปฏิบัติการ, คณะบริหาร 

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 2564 ถึง ปัจจุบัน - Deputy General Superintendent, Setouchi Works (Hirohata 

Area),  
นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น) 

 2563 ถึง 2564 - General Manager of Quality Management Div.,  
Setouchi Works.,  
นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น 

 2561 ถึง 2563 - General Manager of Production & Technical Control Div.,  
Hirohata Works.,  
นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น ไม่มี 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

  



 นายโทชิคาซึ มุไคยามะ 
 อายุ 48 ปี 
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 - หัวหน้าสำนักงานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และวางแผนองค์กร 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการตลาด 
- คณะบริหาร 

 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 1 เมษายน 2565  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - Keio University, Faculty of Law, Department of Law 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของการเป็นกรรมการ 
ไม่มี 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
 เมษายน 2565 ถึง ปัจจุบัน - หัวหน้าสำนักงานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และวางแผนองค์กร, 

ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการตลาด, คณะบริหาร 
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 

 2564 ถึง ปัจจุบัน - General Manager, Head of Dept., Global Marketing & 
Strategy Dept., Flat Products, Rail & Shape Global 
Marketing Div., Flat Products Unit.,  
นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น (บริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น) 

 2561 ถึง 2564 - General Manager, Overseas Flat Products Planning Dept., 
Flat Products Global Marketing Div., Flat Products Unit.,  
นิปปอน สตีล คอร์ปอเรชั่น 

 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น 
 2556 ถึง 2561 - Seconded to NS BlueScope 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี 

  



 นางสาวอาทยา สุขโท 
 อายุ 48 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 เลขานุการบริษัท  
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 9 พฤศจิกายน 2563  
 จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง  
 1 ปี 1 เดือน  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  - ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ  

The University of Manchester, England 
  - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะ

ของเลขานุการบริษัท 
- หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals for Corporate 

Secretaries 2020) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 การดำรงตำแหน่งอื่น  
 สิงหาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน - ผู้จัดการแผนก - กฎหมายพาณิชย์ 
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 พฤศจิกายน 2563 ถึง ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท 

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 สิงหาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน - ผู้จัดการแผนก - กฎหมายพาณิชย์ 

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 
 มีนาคม 2551 ถึง กรกฎาคม 2562 - ผู้จัดการ – ฝ่ายกฎหมาย 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 ตุลาคม 2545 ถึง เมษายน 2548 - ผู้จัดการ – ส่วนงานนิติกรรมสัญญา 

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น 
 สิงหาคม 2550 ถึง กุมภาพันธ์ 2551 - ท่ีปรึกษาองค์กร 

บริษัท เดซติเนชั่น พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 
 ตุลาคม 2549 ถึง สิงหาคม 2550 - ผู้จัดการ - ฝ่ายนิติกรรมสัญญา 

บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 พฤษภาคม 2548 ถึง กันยายน 2549 - กรรมการผู้จัดการ 

Sukhothai Company Limited (Ghana) 
 พฤษภาคม 2545 ถึง สิงหาคม 2545 - ผู้ช่วยประธานกรรมการ 

JAFA Technology Company Limited (USA) 
 สิงหาคม 2543 ถึง เมษายน 2545 - ทนายความ ฝ่ายระงับข้อพิพาท 

บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
 พฤษภาคม 2542 ถึง สิงหาคม 2543 - อาจารย์และหัวหน้าหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 



 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี 

  



 นางสาววราภรณ์ เฉลิมรัตนโกมล 
 อายุ 48 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบัน  
 ผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายบัญช/ี ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี  
 วันที่ได้รับแต่งตั้ง  
 12 กันยายน 2559  
 คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม 
 คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (วิชาชีพการบัญชี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ประวัติการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) - ปี 2564 
ประเด็นทุจริตท่ีองค์กรต้องรู้เท่าทัน และ การประเมินความเสี่ยงทาง
ทุจริต (Fraud Risk Assessment) (8 ชั่วโมง) 
ภาษีท่ีดิน และ สิ่งปลูกสร้าง การวางแผนและเตรียมพร้อมก่อนบังคับ
ใช้ปี 2563 (6 ชั่วโมง) 

- ปี 2563  
งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร (6 ชั่วโมง)   
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (6 
ชั่วโมง) 

- ปี 2562  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน 
(IFRS 9) และ สัญญาเช่า (IFRS 16) ในทางปฏิบัติ (2.30 ชั่วโมง)  
การป้องกันความผิดตามกฎหมายทุจริตและฟอกเงิน (6 ชั่วโมง)  
การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อสะท้อนสภาพท่ีแท้จริงของกิจการ 
และผลกระทบต่อภาษีอากร (7 ชั่วโมง) 
ก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน (6 ชั่วโมง) 
พรบ. Transfer Pricing การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณี
ถูกตรวจสอบ (6.30 ชั่วโมง) 

- ปี 2561 
บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ (6 ชั่วโมง) 
การบัญชีและการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจท่ัวไป (6 ชั่วโมง) 
เตรียมรับมือการปรับปรุง พรบ. ภาษีอากร มาตรการป้องกันการ
กำหนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) (6 ชั่วโมง) 

- ปี 2560  
ผู้ทำบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย (6 ชั่วโมง) 
สารสนเทศทางการบัญชี (6 ชั่วโมง) 
การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงิน
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) (2 ชั่วโมง) 

 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น    -ไม่มี- 
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  -ไม่ม-ี 



 ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งท่ีสำคัญ  -ไม่มี- 
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564) 

- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  -ไม่ม-ี 
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   -ไม่มี- 

 


