ประวัตยิ อ

นายพงษศักดิ์ อัสสกุล
สถานที่ติดตอ บริษัท โรงงานทอผากรุงเทพ จํากัด เลขที่ 879 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ กทม.10800
การศึกษา
St. Stephen’s College , Hong Kong
Portsmouth College of Science & Technology, UK
B.Sc.Tech. (Hons.) Manchester University, UK (พ.ศ. 2501)
M.Sc.Tech. Manchester University, UK (พ.ศ. 2502)
การอบรม
OPM Program (OPM-13) Harvard Business School, U.S.A.(พ.ศ.2531)
หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่2 (ปรอ.2) (พ.ศ. 2533)
หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชยรุนที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ( พ.ศ.2551)
ตําแหนงงาน
กรรมการผูจัดการ
บริษัท โรงงานทอผากรุงเทพ จํากัด
กรรมการผูจัดการ
บริษัท แบงกอกดอมเท็กส จํากัด
ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อัศวินฟอกยอม จํากัด
กรรมการ
บริษัท อัสสาส จํากัด
กรรมการ
บริษัท สิพพนะ จํากัด
กรรมการ
บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด (จิมทอมสัน)
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2502 – 2506 วิศวกรโรงงาน
บริษัท โรงงานทอผากรุงเทพ จํากัด
พ.ศ. 2506 - 2513 ผูจัดการโรงงาน
บริษัท โรงงานทอผากรุงเทพ จํากัด
พ.ศ. 2513 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท โรงงานทอผากรุงเทพ จํากัด
พ.ศ. 2530 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท แบงกอกดอมเท็กส จํากัด
พ.ศ. 2534 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อัศวินฟอกยอม จํากัด
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เครื่องราชอิสริยาภรณ
ตริตราภรณชางเผือก 5 ธันวาคม 2553
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ 5 ธันวาคม 2545
จตุรถาภรณชางเผือก 5 ธันวาคม 2535
จตุรถาภรณมงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2530
เบญจมาภรณชางเผือก 5 ธันวาคม 2526
เบญจมาภรณมงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2523
รางวัลเกียรติยศ นักทรัยพากรมนุษยดีเดนแหงประเทศไทย ป 2550 มอบโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตําแหนงทางสังคม : ปจจุบัน
ประธาน
ประธาน
นายกสภา
ประธานกรรมการ

หอการคาไทย
สภาหอการคาแหงประเทศไทย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
คณะกรรมการรวม 3 สถาบัน (กกร.): สภาหอการคาแหงประเทศไทย,
สภาอุตสาหกรรม และ สมาคมธนาคารไทย
กรรมการ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กรรมการบริหาร
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
นายกสมาคม
สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
ประธานกรรมการกิตติคุณASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX)
ประธานกรรมการกิตติคุณ สหพันธอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
สมาชิก
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ วาระป 2552-2555
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการแขงขันทางการคา กระทรวงพาณิชย
ที่ปรึกษา
คณะทํางานพิจารณาแนวทางการกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตภายใต
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการปองกันการทุจริต
ของปปช.
กรรมการ
ศูนยภาคีเครือขายตอตานคอรรัปชั่น
คณะทํางานดานทรัพยสินทางอุตสาหกรรม กรมทรัพยสินทางปญญา
อนุกรรมการ
ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทยในคณะอนุกรรมการสาขาสิ่งทอ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ตุลาคม 2547)
ที่ปรึกษาอาวุโสอาเซียน The Liverpool Cotton Association (LCA) UK
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
ประจํากระทรวงการคลัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจริยธรรมประจํากรมศุลกากร กรมศุลกากร
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อดีต
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ

การจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมของประเทศไทย กระทรวงอุตสาหรรม
ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX)
(พ.ศ.2524-2525 และ พ.ศ.2549-2550)
ประธานกรรมการ
สหพันธอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย(พ.ศ. 2523-2525 , พ.ศ.2533-2535
และ พ.ศ. 2547-2549)
กรรมการสมทบ
The Liverpool Cotton Association (LCA),UK
กรรมการสภา
The Textile Institute, UK.
กรรมการ
คณะกรรมการคาจางขั้นต่ํา กรมแรงงาน
กรรมการ
คณะกรรมการพัฒนาฝายไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร
ที่ปรึกษา
ฯพณฯรัฐมนตรีชวยวาการอุตสาหกรรม นายสมภพ อมาตยกุล (พ.ศ.2540)
ที่ปรึกษา
ฯพณฯรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย นายโพธิพงษ ล่ําซํา (พ.ศ.2541)
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารศูนยเทคโนโลยี่และวัสดุแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี่และสิ่งแวดลอม
กรรมการ
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM BANK)
(พ.ศ. 2542 -2544 )
กรรมการ
คณะกรรมการประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
(พ.ศ. 2545-2546)
ประธานคณะอนุกรรมการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ(พ.ศ.2545-2546)
ผูแทนสภาหอการคาฯ คณะอนุกรรมการกํากับตูแลการใชสิทธิ์และประโยชนตามมาตรา
36(1) และ 36(2) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
Co-Chairman
British-Thai Business Group สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2552-2554)
ผูแทนสภาหอการคาฯ คณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุน (2553 – 2554)
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