
   บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน)                                     
 

บริษัท เพค เดลตา จํากัด (มหาชน) 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมบริษัท 

ประสบการณการทํางาน 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล 

อายุ 
(ป) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวน        
การถือหุน 

(รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. นายสรสินธุ ไตรจักรภพ 
   ประธานกรรมการ 
 

57 ปริญญาตรี 
ศิลปะศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
บริหารธุรกิจ 
สถาบันราชภัฏ จันทรเกษม 

- 2545-ปจจุบัน 
 

กรรมการ บริษัท ศึกษา
วัฒนธรรมไทยจีน 
จํากัด 

 

    2543-2544 กรรมการ องคการคลังสินคา 
กระทรวงพาณิชย 

รัฐวิสาหกิจ 

2.  นายธงชัย  อําไพกุลวัฒนา 
    กรรมการและ 
    กรรมการผูจัดการ 

59 ปริญญาตรี  
วิศวกรรมศาสตร 
California State University 

26.00 2532-2546 กรรมการผูจัดการ บริษัท
อุตสาหกรรม         
ถังพลาสติก จํากัด 

บรรจุภัณฑพลาสติก 

  ประกาศนียบัตร 
บริหารธุรกิจ 
Penn State University 

 2546-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
และผูจัดการฝาย
ขาย 

บริษัท แพค 
เดลตา จํากัด 
(มหาชน)  

บรรจุภัณฑพลาสติก 

3. นายวิเชียร  เตชะทัศนะสุนทร 
   กรรมการ 

57 ปริญญาตรี  
บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- 2524-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัทศรีเทพไทย 
ลาเทค จํากัด 

ผูผลิตน้ํายางขน 

4. นายปญญา  นิลสินธพ          
   กรรมการ 

58 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- 2541-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทศรีเทพไทย
มารเก็ตติ้ง จํากัด 

ตัวแทนจําหนายเม็ด
พลาสติก 

  ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 2534 - 2540 กรรมการผูจัดการ บมจ.เงินทุน
หลักทรัพย
กรุงไทย 

สถาบันการเงิน 

5.  นายมนัส  ลิมปพยอม 
    กรรมการ 

68 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ 
Tri-State University, U.S.A. 

- 2539-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป บริษัทศรีเทพ
ไทยพลาสเคม
จํากัด 

ผลิตและจําหนาย
เม็ดพลาสติก 



   บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน)                                     
 

ประสบการณการทํางาน 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล 

อายุ 
(ป) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวน        
การถือหุน 

(รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6. นายสุทัศน  ไตรจักรภพ 
   กรรมการ 

47 ปริญญาตรี 
การเงิน 
วิทยาลัยเกริก 

- 2536-ปจจุบัน รองกรรมการ
ผูจัดการ 

บริษัท เวิรลดแวร
โพลีโพรดักส 
จํากัด 

ผลิตและสงออก
ผลิตภัณฑพลาสติก 

     รองกรรมการ
ผูจัดการ 

บริษัท ไทยโพลี
โพรดักส จํากัด 

ผลิตและสงออก
ผลิตภัณฑพลาสติก 

7. นางธีรนุช  ขุมทรัพย 
   กรรมการ 

31 ปริญญาตรี 
พานิชศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4.33 2542-ปจจุบัน Benefit Cost 
Accountant 

SPX Corporation สถาบันการเงิน 

  ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ 
Pennsylvania  State University, 
U.S.A. 

 2539 - 2542 ผูจัดการ ธนาคาร ซิตี้แบงค 
จํากัด 

สถาบันการเงิน 

8. นายสวาสดิ์  ปุยพันธวงศ 
   ประธานกรรมการอสิระและ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

71 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- 2503-2536 
 

2536-ปจจุบัน 

ผูวาการ 
 
ที่ปรึกษา 
 
ที่ปรึกษา 

การไฟฟาสวน
ภูมิภาค 
บริษัท เอ็มดีเอ็ก 
จํากัด(มหาชน) 
บริษัทเงินทุน 

รัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
สถาบันการเงิน 

  ปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

   
 
 
ที่ปรึกษา 
 
 
กรรมการ 
 

หลักทรัพย
กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) 
คณะกรรมมาธิการ
วิทยาศาสตรและ
วุฒิสมาชกิ 
บริษัท เอ็ม.แอล. 
ดี. แพลนเนอร
จํากัด 

 
 
 
ราชการ 
 
 
อสังหาริมทรัพย 
 



   บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน)                                     
 

 
ประสบการณการทํางาน 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวน        
การถือหุน 

(รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8. นายสวาสดิ์  ปุยพันธวงศ (ตอ) 
   ประธานกรรมการอสิระและ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

71 ปริญญาโท 
M.S.E.E 
Oregon State University (U.S.A) 
ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วปอ. 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

- 2536-ปจจุบัน อนุกรรมการ 
 
 
ประธานชมรม 
 
 
 
ที่ปรึกษา 

ปปช. ฝาย
มาตรการปองกัน
และวางแผน 
นักศึกษาวิทยาลัย
ปองกัน   
ราชอาณาจักร        
รุนที่ 27 
สมาคมนิสิตเกา
จุฬาลงกรณ็
มหาวิทยาลัย 

ราชการ 
 
 
สถาบันการศึกษา 
 
 
 
สถาบันการศึกษา 

9.  นายปง  คุณะวัฒนสถิตย 
    กรรมการอสิระและ 
    กรรมการตรวจสอบ 

61 ปริญญาตรี (วศ.บ.) เกียรตนิิยม 
วิศวกรรมโครงสราง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- 2520 – 2544 อาจารยประจํา 
สาขาวิศวกรรม
โครงสราง 

Asian Institute of 
Technology 

สถาบันการศึกษา 

  ปริญญาโท  
M. Eng  
วางแผนงานโยธา 
Kyoto University, Japan 

 2544 – 2545 รักษาการ
ผูอํานวยการ 

องคการคลังสินคา รัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงพาณิชย 

  ปริญญาเอก 
บริหารการกอสราง 
Purdue University, U.S.A 

 2545-ปจจุบัน อาจารยพิเศษ 
คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 สถาบันการศึกษา 

10. นายนิคม  ศิลปอาชา 
     กรรมการอสิระและ 
     กรรมการตรวจสอบ 
 

55 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนอํานวยศิลป 
เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- 2516-ปจจุบัน ผูจัดการ 
ฝายเงินสด 

ธนาคารสุมิโตโม 
มิตซุย แบ็งกิ้ง       
คอรปอเรชั่น 
จํากัด 

สถาบันการเงิน 

 



   บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน)                                     
 

ประสบการณการทํางาน 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล 

อายุ 
(ป) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวน        
การถือหุน 

(รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

11. นายกําพล วัฒนาสุรกิตต 52 ปริญญาตรี (วศ.บ.) 
วิศวกรรมไฟฟากําลัง 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.00 2532 - 2546 ผูจัดการโรงงาน บริษัท
อุตสาหกรรม         
ถังพลาสติก จํากัด 

บรรจุภัณฑพลาสติก 

    2546-ปจจุบัน ผูจัดการโรงงาน บริษัท แพค 
เดลตา จํากัด 
(มหาชน) 

บรรจุภัณฑพลาสติก 

12. นางสาวมนัสสร มีสุข 34 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- 2535 - 2546 หัวหนาฝาย           
ธุรการและบัญชี 

บริษัท
อุตสาหกรรม         
ถังพลาสติก จํากัด 

บรรจุภัณฑพลาสติก 

    2546-ปจจุบัน รักษาการผูจัดการ
ฝาย             
ธุรการและบัญชีและ 
หัวหนาฝาย            
ธุรการและบัญชี 

บริษัท แพค 
เดลตา จํากัด 
(มหาชน) 

บรรจุภัณฑพลาสติก 

13. นายธีระโรจน ธัญญโชติไพบูลย 41 ปวส. กลโรงงาน 
วิทยาลัยชางกลปทุมวัน 
 

- 2532 – 2546 หัวหนาฝายผลิต 1 บริษัท
อุตสาหกรรม         
ถังพลาสติก จํากัด 

บรรจุภัณฑพลาสติก 

    2546-ปจจุบัน หัวหนาฝายผลิต 1 บริษัท แพค           
เดลตา จํากัด 
(มหาชน) 

บรรจุภัณฑพลาสติก 

14. วิชาญ  พิกุลขาว 33 ปวส. อิเลคทรอนิกส 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- 2536 – 2546 หัวหนาฝายผลิต 2 บริษัท
อุตสาหกรรมถัง
พลาสติก จํากัด 

บรรจุภัณฑพลาสติก 

    2546-ปจจุบัน หัวหนาฝายผลิต 2 บริษัท แพค           
เดลตา จํากัด 
(มหาชน) 

บรรจุภัณฑพลาสติก 



   บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน)                                     
 

ประสบการณการทํางาน 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล 

อายุ 
(ป) คุณวุฒิการศึกษา 

สัดสวน        
การถือหุน 

(รอยละ) ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

15. นายเชาวลิต  ตั้งแตง 43 ปวช. ชางยนต 
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 

- 2532 – 2546 หัวหนาฝายซอม
บํารุง 

บริษัทอุตสาหกรรม
ถังพลาสติก จํากัด 

บรรจุภัณฑ
พลาสติก 

    2546-ปจจุบัน หัวหนาฝายซอม
บํารุง 

บริษัท แพค           
เดลตา จํากัด 
(มหาชน) 

บรรจุภัณฑ
พลาสติก 

16. นายชูเกียรติ  แชมชอย 39 ปริญญาตรี  
เครื่องกล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา 

- 2532 – 2546 หัวหนาฝาย
คลังสินคาและ
หัวหนาฝาย
คุณภาพ 

บริษัทอุตสาหกรรม
ถังพลาสติก จํากัด 

บรรจุภัณฑ
พลาสติก 

    2546-ปจจุบัน หัวหนาฝาย
คลังสินคาและ
หัวหนาฝาย
คุณภาพ 

บริษัท แพค            
เดลตา จํากัด
(มหาชน) 

บรรจุภัณฑ
พลาสติก 

 


