ดร.เดวิด ธนกฤต คุปกาญจนา
Dr. David Thanakrit Kupakanchana
เกิด: 14 ตุลาคม 2506
094-516-9999
cgaco777@gmail.com

ตาแหน่ง ณ ปัจจุบัน
-

อุปนายกสมาคมแม่พิมพ์ไทย TDIA
นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย Thai Subcon
กรรมการที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่า ธรรมศาสตร์ (MPE)
ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ซีจีเอ จากัด
ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ฟูจิซากุระ จากัด
ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท อลิคอร์น ไทย จากัด
อดีตนายทะเบียน พรรคไทยชนะ
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ประวัติโดยสังเขป
ระดับมัธยมศึกษา
2525
ระดับปริญญาตรี
2529
ระดับปริญญาโท
2534
2541

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ:ธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คณะบริหารธุรกิจ:ธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์ :โครงการปริญญาโท

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
สาหรับนักบริหาร (รุ่นที่ MPE 3)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับดุษฎีบัณฑิต
2564

เศรษฐศาสตร: เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราช
กิตติมศักดิ์
วิทยาลัย

คุณวุฒิพิเศษ
-

สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute) [นสช.] :
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (รุน่ ที่ NBI 3)
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร [กอรมน] :
หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผูบ้ ริหาร (รุน่ ที่ พคบ.11)

ความเชี่ยวชาญพิเศษ
-

ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย และความมั่น คงระดับ
ผูบ้ ริหาร (ผูบ้ ริหารระดับสูง)
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทาการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหาร การจัดการพัฒนาองค์กร
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษด้านการตลาด การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญพิ
เศษด้านเทคโนโลยี การบริหารองค์กร และโลจิสติกส์
Free
template
ผูเreleased
้ ชี่ยวชาญพิเby
ศษด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ องค์กร
ผูShoweet.com
เ้ ชี่ยวชาญพิเศษด้านป้องกัน ส่งเสริม ความปลอดภัยในองค์กร
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เกียรติคุณที่ได้รับ
2559
Best Billion Award 2016:
ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม บริษัท CGA และ Fujizakura
สมาคมสื่อสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

2560

T Mark:
การรับรองมาตรฐาน เชื่อมั่นสินค้าไทย
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงการพาณิชย์
มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2562
DB TOP AWARDS 2019:
รางวัลแห่งความสาเร็จธุรกิจยอดเยี่ยมประจาปี 2562 กับ
สินค้าหัวเชื้อน้ามันเมกะดายา
หนังสือพิมพ์สยามชน
คนดีศรีสยาม:
รางวัลแห่งความสาเร็จธุรกิจยอดเยี่ยมประจาปี 2562
สาขาผู้ทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น
โล่รางวัลจากสมเด็จพระญาณสังวรสกลสังฆปรินายกฯ
2563
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ครุฑเงิน:
รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติประจาปี 2563
คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย
มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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ประวัติการทางาน
2546

ก่อตั้งบริษัท ซีจีเอ จากัด ผลิต และจาหน่ายสินค้า
OEM สาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และ รถยนต์ ให้กับ
บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จากัด
2547

จาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อ PE เพื่อจาหน่ายให้กับ
โรงงานผลิตแอร์ บริษัท ชาร์ป แอฟพลายเอนซ์
(ประเทศไทย) จากัด
2548

ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการห่อหุ้มและป้องกันครบ
วงจรได้แก่ ถุงพลาสติก, โฟม, ถุงกันกระแทก
2549

พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและเคเบิลไทรเพื่อประกอบใน
เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อจาหน่ายให้กับ บริษัท ซัมซุง
(ประเทศไทย) และ บริษัท แอลจี (ประเทศไทย)
จากัด
2550

พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์คลีนรูม, เคมีภัณฑ์ และ IPA
เพื่อสนับสนุนกลุ่มโรงงานผลิต ฮาร์ดิสไดรฟ์ บริษัท
เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จากัด
2551
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พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เทปกาว เพื่อจาหน่ายให้กับ
กลุ่มโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008
4/9

ประวัติการทางาน (ต่อ)
2552

เปิดสาขาใหม่สานักงานขายและคลังเก็บสินค้า ที่
จังหวัดระยอง อาเภอนิคมพัฒนา เพื่อรองรับเขต
อุตสาหกรรมในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง
2553

ได้รับการอนุมัติจาก BOI จัดทาโครงการ IPO (ศูนย์
จัดชื้อจัดหาสินค้า เพื่อการสนับสนุนการผลิตใน
ประเทศ)
2554

ได้รับมาตรฐาน ISO/TS16949 โดยได้ผลิตชิ้นส่วน
ยางกันน้า ไฟส่องป้ายให้กับ รถยนต์ โตโยต้า ฟอร์จู
เนอร์
2555

จัดตั้งบริษัท ฟูจิซากุระ จากัดเพื่อดูแลผลิตภัณฑ์
อุปโภคเริ่มจาหน่ายเสือ้ กันฝนยีห่ ้อ ฟูจิซากุระ ให้กับ
แฟมิลี่มาร์ท
2556

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ไหมขัดฟันพร้อมไม้จิ้มฟันเพื่อ
จาหน่ายในแฟมิลี่มาร์ท
2557
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•เริ่มจาหน่ายผลิตภัณฑ์ฟูจิซากุระใน แมกซ์ แวลู
และ ลอว์สัน
•เปิดสาขาใหม่สานักงานขายและคลังสินค้าสาขา
หนองจอก
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ประวัติการทางาน (ต่อ)
2558

พัฒนาผลิตภัณฑ์ เมกะ ดายา ในสถานีน้ามันพีที ทั่ว
ประทศ
2559

•เริ่มทาการส่งออกผลิตภัณฑ์ เมกะ ดายา ไปยัง
ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม
•พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์กาวร้อนเพื่อจาหน่ายใน
บริษัท เบคโก้ (ประเทศไทย) จากัด
•ขยายช่องทางจัดจาหน่ายสินค้ายี่ห้อฟูจิซากุระ ใน
CJ Express
•ได้รับรางวัล Best Billion Award
2560

•ขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์ เมกะ ดายา ให้ครอบคลุม
ภูมิภาค CLMV
•ได้รับการรับรองมาตรฐาน เชื่อมั่นสินค้าไทย T Mark
จากกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์
•ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ2
จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
•จดทะเบียนบริษัท เมกะดายา ปิโตรเคมีคอล จากัด
เพื่อการพัฒนาสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลรถและแฟรน
ไชส์ศูนย์ล้างรถ
2561
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•ขยายการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เมกะ ดายา ใน สถานี
น้ามัน ซัสโก้
•แต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายและกระจายสินค้าภายใต้
ยี่ห้อ เมกะ ดายา กับ บริษัท ออโตบิสท์ จากัด
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ประวัติการทางาน (ต่อ)
2562

•ได้รับรางวัลคนดีศรีสยาม
•รางวัลแห่งความสาเร็จธุรกิจยอดเยี่ยมประจาปี
2562 DB TOP AWARDS 2019
•ได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015
•ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3
2563

•พัฒนาสู่กลุ่มธุรกิจ S - Curve กลุ่มเครื่องมือแพทย์
หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน PPE
•พัฒนาเป็นสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่ได้รับการ
รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
•ก้าวสู่มาตรฐาน ISO 13485 : 2016 มาตรฐาน
เครื่องมือแพทย์
•ได้รับรางวัลครุฑเงิน บุคคลตัวอย่างแห่งชาติ
ประจาปี 2563 โดยคณะกรรมการเครือข่าย
ส่งเสริมสังคมไทย
2564
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•รวมมือกับเพื่อนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน
ก่อตั้งพรรคไทยชนะ และดารงตาแหน่งเป็น นาย
ทะเบียนพรรคไทยชนะ
•เปิดบริษัท อลิคอร์น ไทย จากัด ทางานสื่อโฆษณา
และตัวแทนสื่อ
•เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตพัฒนาเครื่องมือแพทย์
โดยเฉพาะกลุ่มสูตินารีเวช
•เข้าร่วมการประมูลภาครัฐเน้นกลุ่มเครื่องมือแพทย์
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ประวัติการทางานเพื่อสังคม :
เข้าร่วมเป็นกรรมการเลือกตั้งของ
สนง. เขตวังทองหลาง

2535 - 2537

ดารงตาแหน่งกรรมการสมาชิก
สมาคมโรตารี่ ลุมพินี

2530 - 2535

กรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่า
ม. อัสสัมชัญบริหารธุรกิจ

2540 - 2542

กรรมการ ชมรม/สมาคมส่งเสริมการรับ 2540 - 2560
ช่วงการผลิตไทย Thai Subcon
2560
นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิต
ไทย Thai Subcon
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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2546 ปัจจุบัน

6/7
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กิจกรรมสาธารณประโยชน์:
- บริจาคชุดป้องกันโควิด:
- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
- สถานีอนามัยบางสีทอง
- คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณะทันตแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โรงพยาบาล เวชการุณย์รศั มิ์
- เสือ้ กันฝนสาหรับเด็กด้อยโอกาส:
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลไชยสถาน
จังหวัดน่าน
- บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์
พุทธปั ญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยและเป็ นประธานวางศิลาฤกษ์
ฝ่ ายฆราวาส เป็ นเจ้าภาพ
- ชาวหนองจอก อิ่มท้อง อิ่มใจ: แจกข้าวกล่องเป็ น
เวลา 6 วัน วันละ100กล่อง เพื่อตอบแทนคนใน
ชุมชนและระแวกใกล้เคียง
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