ประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ เลือกตัง้ ใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 3

นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ (อายุ 46 ปี )
ตาแหน่ ง : รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ : 5 ปี 4 เดือน (ดารงตาแหน่งตั ้งแต่วนั ที่ 2 กันยายน 2566)
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท Master of Business Management, Nagoya University, Japan
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม
• หลักสูตร Chief People Officer (CPO) รุ่น 5 (ปี 2558)
• หลักสูตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 21 (ปี 2557)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)
• หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่น 1 (ปี 2556)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%) (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : 17.16
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้ บริ หาร :
เป็ นบุตรของนายอนันท์ รักอริยะพงศ์ และเป็ นพี่น้องกับนางสาวปิ ยจิต รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์
การดารงตาแหน่ งอื่นในปั จจุบัน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) :
• บริ ษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
• บริ ษัทที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : จานวน 7 บริษัท*
ต.ค. 2559 – ปั จจุบนั
ธ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
มิ.ย. 2558 – ปั จจุบนั
พ.ค. 2558 – ปั จจุบนั
ก.ย. 2553 – ปั จจุบนั
ก.ค. 2551 – ปั จจุบนั
ปี 2550 – ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท ออลโคโค กรุ๊ ป จากัด1 / บริษัทร่วม
กรรมการ Sappe Hong Kong Company Limited / บริษัทย่อย
กรรมการ Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / บริษัทย่อย
กรรมการ บริษัท เซ็ปเป้ โฮลดิ ้ง (ประเทศไทย) จากัด / บริษัทย่อย
กรรมการ บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จากัด
กรรมการ บริษัท เซปเป้ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด / ขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
Managing Director บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ ้ง (ไทยแลนด์) จากัด

• บริ ษัทอื่น : จานวน 6 บริษัท*
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
พ.ย. 2560 – ปั จจุบนั
ต.ค. 2560 – ปั จจุบนั
ก.ย. 2559 – ปั จจุบนั
ก.ย. 2554 – ปั จจุบนั

กรรมการ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล กรุ๊ป / ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมงาน
สถาปั ตยกรรมและการให้ คาปรึกษาที่เกี่ยวข้ อง
กรรมการ บริษัท มีทสเตอร์ จากัด / ขายปลีกและขายส่งเนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์
กรรมการ บริษัท โคโค อาร์ ท จากัด / ผลิตและจาหน่ายมะพร้ าว และผลิตผลทางการ
เกษตรอื่นๆ
กรรมการ บริษัท โตโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จากัด /ผลิตเพื่อจาหน่ายท่อ ข้ อต่อ
พลาสติกที่ใช้ ในอุตสาหกรรม
กรรมการ บริษัท โฮสเซ็นเตอร์ จากัด / ผลิตและจาหน่ายสินค้ าอุตสาหกรรมท่อข้ อต่อที่
ใช้ ในเครื่องจักร
กรรมการ บริษัท ไมแทน อินทิเรีย ดีไซน์ เซอร์ วิส จากัด / ธุรกิจขายส่งเครื่องใช้ ไฟฟ้าใน
ครัวเรือน

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง : จานวน 16 บริษัท*
*หมายเหตุ : เนือ่ งจากข้อมูลในส่วนนีเ้ ป็ นข้อมูลเดี ยวกับหัวข้อ การดารงตาแหน่งอืน่ ในปัจจุบนั จึ งขอแสดงเพียงส่วนทีเ่ พิ่ ม
ก.ย. 2556 – ม.ค. 2558
ส.ค. 2556 – พ.ค. 2559
ก.ค. 2551 – ส.ค. 2556

กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
กรรมการ บริษัท สามที เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จากัด /
ธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561 :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จานวน 8/9 ครั ้ง

นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ (อายุ 48 ปี )
ตาแหน่ ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ : 5 ปี 4 เดือน (ดารงตาแหน่งตั ้งแต่วนั ที่ 2 กันยายน 2556)
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท M.A in Finance and Investment, University of Exeter
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 259/2018 (ปี 2561)
• หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 14/2014 (ปี 2557)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%) (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้ บริ หาร: ไม่มี
การดารงตาแหน่ งอื่นในปั จจุบัน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• บริ ษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
• บริ ษัทที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
• บริ ษัทอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง :
ก.ย. 2558 – มิ.ย. 2560
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท บางปะกง เทอร์ มินอล จากัด (มหาชน)/
ดาเนินกิจการบริหารท่าเรือและขนส่งสินค้ า
ม.ค. 2558 – ส.ค. 2558
รองประธานอาวุโส การตลาดและซัพพลายเชน บริษัท อิตลั ไทย อุตสาหกรรม จากัด
ส.ค. 2557 – ส.ค. 2558
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางปะกง เทอร์ มินอล จากัด (มหาชน)/ดาเนิน
กิจการบริหารท่าเรือและขนส่งสินค้ า
ก.ค. 2556 – ส.ค. 2556
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จากัด/ผลิตและ
จาหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ม.ค. 2556 – ธ.ค. 2557
ผู้อานวยการ – การบริหารจัดการซัพพลายเชน บริษัท อิตลั ไทย อุตสาหกรรม จากัด
ปี 2555
รองประธาน การส่งออกและโลจิสติกส์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)/
ประกอบธุรกิจหลักคือการผลิตและจาหน่ายปูนซีเมนต์
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561 :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท จานวน 9/9 ครั ้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 4/4 ครัง้

นายธนา เธียรอัจฉริยะ (อายุ 50 ปี )
ตาแหน่ ง : กรรมการ
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ : 5 ปี 4 เดือน (ดารงตาแหน่งตั ้งแต่วนั ที่ 2 กันยายน 2556)
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท Master of Business Administration, Washington State University, USA.
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 181/2013 (ปี 2556)
• TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 8/2554
• ผู้นายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้ า รุ่นที่ 1/2554
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษัท (%) (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561): ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้ บริ หาร: ไม่มี
การดารงตาแหน่ งอื่นในปั จจุบัน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• บริ ษัทจดทะเบียนอื่น : จานวน 2 บริษัท*
ปี 2558 – ปั จจุบนั
รองผู้จดั การใหญ่อาวุโส ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร กลุม่ งานการตลาด ธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์
รักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด กลุม่ งานสือ่ สารองค์กรและ CSR
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์
ปี 2558 – ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชัน่ จากัด (มหาชน)/แบบสือ่ การเรี ยนการสอนในรูปแบบ
ต่างๆ
• บริ ษัทที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
• บริ ษัทอื่น : จานวน 2 บริษัท*
ปี 2556 – ปั จจุบนั
กรรมการบริษัท เซ้ าท์พอว์ บิสซิเนส จากัด
ปี 2556 – ปั จจุบนั
ผู้อานวยการ หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง : จานวน 10 บริษัท*
*หมายเหตุ : เนือ่ งจากข้อมูลในส่วนนีเ้ ป็ นข้อมูลเดี ยวกับหัวข้อ การดารงตาแหน่งอืน่ ในปัจจุบนั จึ งขอแสดงเพียงส่วนทีเ่ พิ่ ม

ปี 2558 – ก.ค. 2559
ส.ค. 2556 – ปี 2559

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตท จากัด (มหาชน)/
อสังหาริมทรัพย์
กรรมการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

ก.ค. 2556 – ส.ค. 2556
ปี 2555 – ปี 2556
ปี 2554 – ปี 2555
ปี 2553 – ปี 2554

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561 :

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จากัด /
ผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร (สายธุรกิจบรอดแคสติง) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด
(มหาชน) / ธุรกิจบันเทิงและสือ่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท พี.เค การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต-เอ๊ กปอร์ ต) จากัด / ธุรกิจ
ผลิตเครื่องแต่งกาย
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่มกลยุทธ์ และกิจการองค์กร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชัน่ จากัด / ธุรกิจให้ บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท จานวน 5/9 ครั ้ง

