ชื่อเจ้าของประวัติ
วัน เดือน ปี ที่เกิด

นายวิเชฐ ตันติวานิช
13 มิถุนายน 2504

ประวัติการศึกษา
2513 - 2523
2523 - 2527
2527 - 2529
วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร

วชิราวุธวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA, Finance & Marketing
University of Hartford Connecticut, U.S.A.
หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
หลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56
หลักสูตรกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 2 (IOD) DCP2 Fellow Member

ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน
14 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน
22 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน
มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน
11 ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
16 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการจัดการกองทุน
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกลองและคัดเลือกผู้
ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนทุน (ภาคกลาง)
บริษัท ซี เอ ไอ จำกัด (C asean)
รองประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
กรรมการสรรหา
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

31 มี.ค. 2663 - ปัจจุบัน
22 ก.พ. 61 - ปัจจุบัน
22 ก.พ. 61 - ปัจจุบัน

22 ก.พ. 61 - ปัจจุบัน

11 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
2560 – ปัจจุบัน
2560– ปัจจุบัน
2560– ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในอดีต
2560 – 31 ต.ค. 2563
22 ส.ค. 2560 - 29 ก.ย. 2563
20 ธ.ค. 2562 - 29 ก.ย. 2563
4 พ.ค. 61 - 31 มึ.ค. 2563
1 ม.ค. 63 - 31 มึ.ค. 2563
28 ส.ค. 2562 – มี.ค. 2563
16 พ.ค. 61 - 31 ต.ค. 2562

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด
ประธานกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด
กรรมการอิสระ
บริษัท บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับการสื่อสารเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซี เอ ไอ จำกัด (C asean)
ประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการ

2555 – 28 ส.ค. 2562
30 มี.ค. 60 - 2562
15 พ.ค. 61 - 2561
25 ก.ค.60 - 2561
1 มิ.ย. 48 - 2560
19 ก.ย. 51 - 2560
1 ก.ย. 53 - 2560
16 ก.ย. 53 - 2560
31 ส.ค. 53 - 2560
31 มี.ค.55 – 2560
1 พ.ค. 55 – 2560
12 พ.ค. 56 - 2560
2 ก.ย. 58 -2560
3 พ.ย. 58 - 2560
13 ส.ค. 57 - 2558
5 ก.ค. 56 – 2558
23 มี.ค.55 -2558

บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย (International
Chamber of Commerce-Thailand)
กรรมการและประธานคณะทำงานด้านธุรกิจการเงิน
ที่ปรึกษา สมาคม ไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประธานกรรมการบริหาร
ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)
กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน)
กรรมการอิสระ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1 ม.ค. 45 - 31 ส.ค. 53

1 มิ.ย. 52 - 31 พ.ค. 53
14 ม.ค. 53 - 31 พ.ค. 53
31 ส.ค. 53 - 30 พ.ย. 53
18 ม.ค. 53 - 31 ส.ค. 53
21 ม.ค. 53 - 31 ส.ค. 53
1 พ.ย.47- 31 ธ.ค. 48
17 ก.พ. 47- ก.ย.54
1 ก.ย. 45 - 31 ต.ค.47
มิ.ย. 42 - 30 มิ.ย. 45
2539 - 2542
2537 - 2539
2534 - 2537
2531 – 2534
2529 – 2531

รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน
ดูแลสายงานการตลาด
ประธานที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai)
ประธานคณะทำงานบริหารเงินลงทุน
ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัล SET Awards 2010
กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
กรรมการ บมจ. ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย)
ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Mai)
อนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด ในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด
กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท หลักทรัพย์ ตะวันออกฟายแนนซ์ (1991) จำกัด (มหาขน)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

