
เอกสารแนบ 5 

ประวัตบุิคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่ง 

 

 

 

ช่ือ :   ดร.อาภา  อรรถบรูณ์วงศ์  

อาย ุ:   62 ปี 

สญัชาติ :  ไทย 

สดัสว่นการถือหุ้น : 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร : คูส่มรสท่ีมิได้จดทะเบียนสมรส แตเ่ป็นท่ีเปิดเผยตอ่สงัคม 

ของ พ.ต.อ สวิุทย์ ตนัโสด 

การศกึษา :   -ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร(วปรอ. 4414) 

-ปรัชญาดษุฏีบณัฑิต (การจดัการ) มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

-บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

-มหาวิทยาลยัราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

-ศษิย์เก่าดีเดน่ มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

-นิสิตเก่าดีเดน่ ปริญญาโทสําหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2547 

-ศษิย์เก่าดีเดน่ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ ปี 2547 

การฝึกอบรม :  การอบรมจากสมาคมสง่เสริม สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

    -  หลกัสตูร DAP Program รุ่นท่ี 103/2013 

      - หลกัสตูร RCC Program รุ่นท่ี 17/2013 

      - หลกัสตูร DCP Program รุ่นท่ี 187/2014 

ประสบการณ์ทํางาน : 2545-ปัจจบุนั รองประธาน/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จํากดั 

(มหาชน) 

2538-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท อรรถบรูณ์สินทรัพย์ จํากดั (ให้เช่า

สํานกังาน) 

2518-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท อรรถบรูณ์ จํากดั (จําหนา่ยอะไหลร่ถยนต์) 

2534-2542 ประธานกรรมการบริษัท ไทยเอ็น เคเค เมทบั จํากดั (ผลิตและจําหนา่ย

ปลีแผน่คลชัสําหรับรถยนต์) 

กิจกรรมทางวิชาชีพและสงัคม : 2550 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 

2550 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 

2555-2558 อปุนายกและเลขาธิการสมาคมอาคารชดุไทย 



2547-2551กรรมการบริหารสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  

2543-2545 ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดันนทบรีุ 

2546-2551 ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาทางปัญญาและ

การค้าระหวา่งประเทศ 

-ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะอนกุรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการ

ศกึษา 

-อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลยับรูพา ชลบรีุ 

-กรรมการอํานวยการวิทยาลยันานาชาต ิมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

-นกัธุรกิจสตรีดีเดน่ หอการค้าไทย (ด้านอสงัหาริมทรัพย์) ประจําปี 2555 

- เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จตตุถดเิรกคณุาภรณ์, จตัรุถาภรณ์มงกฏุไทย  

กิจกรรมในโรตารี :  2537-ปัจจบุนั นายกก่อตัง้สโมสรโรตารีสาทร 

2537-ปัจจบุนั นายกก่อตัง้สโมสรโรตารีสาทร 

2550-2551ผู้วา่การภาค 3350 โรตารีสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือ :   นางสาวสณีุ สถตนินัท์ 

อาย ุ:   72 ปี  

สญัชาติ :  ไทย 

สดัสว่นการถือหุ้น : 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร : -ไมมี่- 

การศกึษา : - MBA Syracuse University, New York State. USA. 

-เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตนิิยมดี) มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

การฝึกอบรม :  การอบรมจากสมาคมสง่เสริม สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   

หลกัสตูร DAP Program รุ่นท่ี 102/2013 

ประสบการณ์ทํางาน :  

ปัจจบุนั   รองประธานกรรมการ บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) 

-กรรมการผู้จดัการ บริษัท สณีุเวย์ จํากดั (ผลิตและจําหน่ายกระเป๋าหนงั) 

-กรรมการบริหาร บริษัท ไดมอนด์ เลเธอร์คราฟท์ จํากดั (ผลิตกระเป๋าใสส่ตางค์

จากหนงัสตัว์) 

-กรรมการบริหารสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

-รองเลขาธิการสภาอตุสาหกรรม แหง่ประเทศไทย 

-ประธานกิตมิศกัดิ์ สภาอตุสาหกรรมนนทบรีุ 

-กรรมการสมาคมศษิย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2509-2517   -อดีตข้าราชการฝ่ายวิชาการ BOI 

-กรรมการอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

-กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ อบต. นนทบรีุ 

-นายกสโมสรโรตารีนนทบรีุ 

-ผู้ชว่ยผู้วา่ภาคโรตารี ภาค 3350 

กิจกรรมวิชาชีพและสงัคม -กรรมการบริหารสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 -รองเลขาธิการสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 



ช่ือ :   ดร.การุญ จนัทรางศ ุ 

อาย ุ:   64 ปี 

สญัชาติ :  ไทย 

สดัสว่นการถือหุ้น : 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร : -ไมมี่- 
การศกึษา : -ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา Ohio State University, Ohio, USA. 

-ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา  Ohio State University, Ohio, USA. 

-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-ได้รับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ระดบั วฒุิวิศวกรสาขาวิศวกรรม

โยธาหมายเลขทะเบียน วย.1023 

การฝึกอบรม : การอบรมจากสมาคมสง่เสริม สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-หลกัสตูร DCP Program รุ่นท่ี 95/2005 

     -หลกัสตูร FND Program รุ่นท่ี 18/2005 

ประสบการณ์ทํางาน :  

ปัจจบุนั  -กรรมการ บริษัท ริช่ี เพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) 

-กรรมการในคณะกรรมการแผน่ดนิไหวแหง่ชาติ 

-กรรมการบริหาร บริษัท วิศวกรท่ีปรึกษา เค.ซี.เอส  จํากดั (วิศวกรท่ีปรึกษา0 ) 
-ประธานกรรมการ บริษัท เค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์ จํากดั  (วิศวกรรมออกแบบ

โครงสร้างอาคาร0 ) 
-กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตีค้อนสครัคชัน่โปรดกัส์ จํากดั 

(มหาชน) (ผลิตภณัฑ์คอนกรีตเพ่ือใช้ในงานก่อสร้าง เคร่ืองมือและอปุกรณ์ตา่งๆ) 

2549-2550 กรรมการสภาวิศวกร 

2545-2556 -ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร 

2545-2546 -นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (ว.ส.ท) – ครัง้ท่ี 2 

2539-2544 -นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์(ว.ส.ท) – ครัง้ท่ี 1 

2535-2539  -กรรมการสภาวิศวกร 

2520-2535  -กรรมการอํานวยการ บมจ. ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ 

-รองผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการโยธา  

-กรรมการอํานวยการสมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ (ว.ส.ท) 

-กรรมการในคณะกรรมการผงัเมืองแหง่ชาติ 

-หวัหน้าภาควิศวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



 

 

ช่ือ :   นายสมศกัดิ ์อรรถบรูณ์วงศ์ 

อาย ุ:   53 ปี  

สญัชาติ :  ไทย 

สดัสว่นการถือหุ้น : 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผู้บริหาร : พ่ีน้องของ ดร. อาภา อรรถบรูณ์วงศ์ 

การศกึษา : -ปริญญาตรี บริหารบญัฑิตสาขาบริหารอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

-ประกาศนียบตัร กราฟิกดีไซน์ จากประเทศญ่ีปุ่ น 

การฝึกอบรม : การอบรมจากสมาคมสง่เสริม สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-หลกัสตูร DAP Program รุ่นท่ี 102/2013 

    -หลกัสตูร RCC Program รุ่นท่ี 17/2013 

ประสบการณ์ทํางาน :  

ปัจจบุนั  -กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท  ริช่ี เพลซ 2002 จํากดั (มหาชน) 

-ประธานบริหาร บริษัท อรรถบรูณ์ จํากดั (จําหน่ายอะไหลร่ถยนต์) 

-รองประธาน บริษัท ไทย เอ็น เค เค เมทลั จํากดั (ผลิต และจําหนา่ยปลีกแผน่คลชัสําหรับ

รถยนต์) 

-กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอมคลตัช์อตุสาหกรรม จํากดั (ผลิตอะไหลแ่ละอปุกรณ์รถยนต์) 

2551-2552 -กรรมการสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2551-2553 -กรรมการสมาคมสง่เสริมการรับชว่งการผลิตไทย 

2548-2550 -รองเลขาธิการสภาอตุสาหกรรม จงัหวดันนทบรีุ 
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