
ประวัติการท างาน 
 

     บริษทั เพลินจิต แคปปิตอล จ ำกดั 
     Ploenchit Capital Limited 

 
ช่ือ:    ม.ร.ว.ศศิพฤนท์  จนัทรทตั 
วนั/ เดือน/ ปี เกิด: 14 ตุลำคม 2507                                  
สญัชำติ:  ไทย 
ท่ีอยู่   269 หมู่บ้ำนเอื้อสุข ถนนพฒันำกำร 58 แยก 18 
   เขตสวนหลวง กรงุเทพมหำนคร 10250 
โทรศพัท์  082-988-9888 
 
ประสบกำรณ์: 
23 พ.ย. 63-ปัจจุบนั  กรรมการ             การประปานครหลวง 
30 พ.ค.61 – ปัจจุบนั กรรมการ   บรษิทั เค.ซ.ีพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน) 
24 เม.ย.57 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บรษิทั แอมเน็กซ์  จ ากดั    
เม.ย. 57 – 1 ม.ิย. 59 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  บรษิทั ททีแีอนดท์ ีจ ากดั (มหาชน) 
ส.ค. 56 -  ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั พรายน ้า จ ากดั 
ม.ิย. 55 –  ก.พ. 56 กรรมการ   บรษิทั ปัญจพล เปเปอร ์อนิดสัตรี ้จ ากดั  
ม.ค. 56 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  บรษิทั เพลนิจติ แคปปิตอล จ ากดั  
ก.ค. 55 - พ.ย. 55 กรรมการและรกัษาการผูจ้ดัการ ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
2553 - ม.ิย. 55     กรรมการ   สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยฯี 
2553 - ก.ย. 54     กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
2551 - พ.ย.55   กรรมการ และกรรมการบรหิาร ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
2550 - ม.ิย.55  กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั เพลนิจติ แคปปิตอล จ ากดั 
2548 - 2550  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   บรษิทัหลกัทรพัยก์รุงศรอียุธยาจ ากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการ  บรษิทั อยุธยา ดริฟิวทฟีส ์จ ากดั 
2546 - 2548  กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั เพลนิจติแอด็ไวเซอรี ่จ ากดั  
2542 - 2546   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
2540 - 2542  กรรมการบรหิาร   บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2532 - 2540  ผูอ้ านวยการอาวุโส  บรษิทัหลกัทรพัย ์เอกธ ารง จ ากดั 
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กำรศึกษำ: 
2532   MBA (Finance)   University of Central Oklahoma 
2529   บญัชบีณัฑติ   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
 
กำรอบรม: 
2555 Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย IOD 
2554 Audit Committee Program (ACP 34/2010) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย IOD 
2552 Director Certification Program (DCP 121/2009) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย IOD 
2549 Directors Accreditation  (DAP 52/2006)  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย IOD 
    
 
งำนด้ำนวำณิชธนกิจท่ีส ำคญั: 
ดา้นการออกและเสนอขายตราสารหน้ี 

• บรษิทั น ้าตาลมติรผล จ ากดั ปี 2551 
• บรษิทั รวมเกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั ปี 2546 
• บรษิทั บา้นปู จ ากดั (มหาชน) 
• ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิทั สยามพาณิชย ์ลซิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (ดแีทค) 
• บรษิทั ยูไนเตด็คอมมูนิเกชัน่ อนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน) 
• บรษิทั บเีอน็เอส สตลีกรุ๊ป จ ากดั) 

 
ดา้นการออกและเสนอขายตราสารทุน 

• บรษิทั ไทยอะโรเมตกิส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุร ีจ ากดั 
• บรษิทั เค-เทค คอนสตคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิทั ไอทวี ีจ ากดั (มหาชน) 
• บรษิทัแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
• ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลย ี1999 จ ากดั (มหาชน) 

 
 

http://www.prowaste.co.th/
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ดา้นการควบรวมกจิการ 

• บรษิทั พฆิเณศ พริน้ติ้ง เซ็นเตอร ์จ ากดั ปี 2552-2553 
• บรษิทั เดอะ โคเจเนอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
• บรษิทั แมทชิง่สตูดโิอ จ ากดั (มหาชน) ปี 2552 
• บรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารทหารไทย 

จ ากดั (มหาชน) และธนาคารดบีเีอสไทยทนุ  จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิทั มตชิน จ ากดั (มหาชน) ปี 2552 
• บรษิทั ปตท. เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

 
ดา้นการปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ 

• บรษิทั ไทยโอเลฟินส ์จ ากดั (มหาชน)  
• กลุ่มบรษิทั น ้าตาลมติรผล จ ากดั  
• บรษิทั ยูไนเตด็คอมมูนิเกชัน่ อนิดสัตร ีจ ากดั (มหาชน) 
• บรษิทั ไทยโอเลฟินส ์จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิทั บเีอน็เอส สตลีกรุ๊ป จ ากดั 
• บรษิทั อสีเทอรน์ สตาร ์เรยีล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
• บรษิทั ปุ๋ ยเอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน)  
• บรษิทั ทุนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)) 
• บรษิทั สหฟารม์ จ ากดั 

 
การแปรรูปรฐัวสิาหกจิ 

• การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย  
• บรษิทั ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน)  
• องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย  

 
 
 
 
 

 


