
                                     

 

เอกสารแนบ 4 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวน

การถือหุน 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว 

ประสบการณทาํงาน 

ในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท 

(%) 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง   

นายชัชวาล พรรณลาภ 

กรรมการอิสระ 

63 -M.Sc., Forthays Kansas State 

College, U.S.A  

-ปริญญาตรี บัญชบีัณฑิต 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

-Director Accreditation 

Program 11/2004 

-Audit Committee Program 

9/2005 

-The role of the Chairman 

12/2005 

0.00 ไมม ี  

2547-ปจจบุัน 

2547-ปจจบุัน 

 

2537-ปจจบุัน 

2515 – 2547 

 

 

2547-ปจจบุัน 

 

2547-ปจจบุัน 

2546-ปจจบุัน 

 

2545-ปจจบุัน 

2540-ปจจบุัน 

 

 

 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

รองผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจ 

 

 

กรรมการมีอํานาจลงนาม 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

บริษัทจดทะเบียน 

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

บมจ.พรีบิลท 

 

บมจ. ประกนัคุมภัย  

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 

 

องคกร/บริษัทที่มิใชบริษัทจดทะเบยีน 

บมจ. เงินทนุบุคคลัภย 

 

บจ.เอสซีบี แคปปตอล เซอรวิส 

บมจ. ทรัพยศรไีทยคลังสินคา  

 

บจ.ธนาคารวนีาสยาม 

บจก. ธนมติร แฟคตอริ่ง จํากัด  

 

 

 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

รับเหมากอสราง 

 

ประกนัวินาศภัย 

ธนาคาร 

 

 

ธุรกิจเงินทุน ทีป่รึกษาการ

ลงทุน 

บริหารสินทรัพย 

รับฝากสินคา ใหเชา

คลังสินคา บริการเทียบทาเรือ 

ธนาคาร 

ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจโอน

และรบัโอนสทิธิเรียกรอง 

 



                                     

 

เอกสารแนบ 4 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวน

การถือหุน 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว 

ประสบการณทาํงาน 

ในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท 

(%) 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง   

ดร. นรศิ ชัยสูตร 

กรรมการอิสระ 

51 -ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร  

University of Hawaii   

-ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร 

(ภาคภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

-ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร 

(เกียรตินิยมดี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

(วปอ) รุน 39 

-Director Accreditation 

Program 

0.00 ไมม ี  

2549-ปจจบุัน 

2546-2549 

 

2547-2549 

 

2547-2549 

2541-2547 

2541-ปจจบุัน 

2545-2547 

2546-ปจจบุัน 

2541-2547 

 

2544-2547 

2545-2549 

2546-2549 

 

2547-2550 

2548-ปจจบุัน 

2548-ปจจบุัน 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

 

ผูอํานวยการสํานกังาน

เศรษฐกิจการคลัง 

ประธาน 

อธิการบด ี

ประธาน 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธาน 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธาน 

บริษัทจดทะเบียน 

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

องคกร/บริษัทที่มิใชบริษัทจดทะเบยีน 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง 

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สภาวิจัยแหงชาติ (เศรษฐศาสตร) 

คณะกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒ ิ

คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดติ 

คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ  

สิรินธร 

ธนาคารออมสิน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

บมจ. ฟอรจนูพารท อนิดัสตรี ้

บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาด

 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

- 

 

 

การศึกษา 

- 

- 

- 

การศึกษา 

 

สถาบันการเงิน 

- 

- 

 

สถาบันการเงิน 

ผลิตจําหนายชิ้นสวนยานยนต 

สถาบันการเงิน 



                                     

 

เอกสารแนบ 4 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวน

การถือหุน 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว 

ประสบการณทาํงาน 

ในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท 

(%) 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง   

 

2549-ปจจบุัน 

2550-ปจจบุัน 

 

ผูตรวจราชการ 

กรรมการ 

ยอม 

กระทรวงการคลัง 

ธนาคารอาคารสงเคราะห 

 

 

สถาบันการเงิน 

นายพยนต   ศักดิ์เดชยนต 

กรรมการที่มาจากบริษัทที่

เกี่ยวของ 

62 -MBAมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(โยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-Director Accreditation 

Program 

0.00 ไมม ี  

2546-ปจจบุัน 

2543-ปจจบุัน 

2526-ปจจบุัน 

 

 

2546 - 2547 

2544-ปจจบุัน 

2544 - 2546 

2538-ปจจบุัน 

2536-2548 

2531-2548 

2547-ปจจบุัน 

2540-ปจจบุัน 

2528-2548 

 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการผูจัดการ  

กรรมการ 

 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ  

กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บริษัทจดทะเบียน 

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

บมจ. ควอลิตี ้คอนสตรัคชั่น โปรดกัส 

บมจ. แลนดแอนดเอาส 

 

องคกร/บริษัทที่มิใชบริษัทจดทะเบยีน 

บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล 

บจก. แอล เอช เมืองใหม  

บมจ. คริสเตียนีและนลีเส็น (ไทย) 

บจก. เอส ซี บี โฮลดิ้ง 

บจก. เมยแลนด 

บจก. แอตแลนตกิ เรียลเอสเตท 

บจก. คิว-คอน อสีเทอรน จํากดั 

บจก. ซีเอน็ เพลซ สีลม ดีเวลอปเมนท  

บจก. เซาทเทอรน เรียลเอสเตท  

 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

 

ผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

อุตสาหกรรมกอสราง 

ธุรกิจลงทุน 

ธุรกิจลงทุน 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง 

คาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 



                                     

 

เอกสารแนบ 4 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวน

การถือหุน 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว 

ประสบการณทาํงาน 

ในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท 

(%) 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง   

2528-2548 

 

2528-2548 

 

2528-2548 

2528-2548 

 

2529-2548 

2530-2548 

 

2528-2548 

 

2528-2548 

 

2528-2548 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

บจก. นอรธเทอรน เรียลเอสเตท 

 

บจก. บี.ซี. เรียลเอสเตท  

 

บจก. ประชาชื่น เรียลเอสเตท  

บจก. แลนด แอนด เฮาส เรียลเอสเตท  

 

บจก. อรรถชาต ิ

บจก. ออทัมแลนด  

 

บจก. อีสเทอรน เรียลเอสเตท  

 

บจก. เอ.เอ. พร็อพเพอรตี้  

 

บจก. เอ.เอ.พร็อพเพอรตี้ (เชียงใหม)  

 

จัดสรรบานและทีด่ิน คา

อสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย, คา

อสังหาริมทรัพย 

จัดสรรบานและทีด่ิน 

ปลูกสรางและการกอสราง คา

อสังหาริมทรัพย 

คาอสังหาริมทรัพย 

รับเหมากอสรางอาคาร และ

คาอสังหาริมทรัพย 

จัดสรรบานและทีด่ิน 

คาอสังหาริมทรัพย 

ปลูกสรางและการกอสราง

อาคาร 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

คาอสังหาริมทรัพย 



                                     

 

เอกสารแนบ 4 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวน

การถือหุน 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว 

ประสบการณทาํงาน 

ในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท 

(%) 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง   

นายพงส สารสิน 

กรรมการที่มาจากบริษัทที่

เกี่ยวของ 

80 ปริญญาดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ ์

สาขาบริหารธุรกิจ 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

0.03 ไมม ี  

2533-ปจจบุัน 

2539-ปจจบุัน 

2538-ปจจบุัน 

2537-ปจจบุัน 

2537-ปจจบุัน 

2537-ปจจบุัน 

ปจจุบนั 

2511-ปจจบุัน 

 

 

2543-ปจจบุัน 

2539-ปจจบุัน 

2540-ปจจบุัน 

 

2544-ปจจบุัน 

 

2547-ปจจบุัน 

2534-ปจจบุัน 

 

 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บริษัทจดทะเบียน 

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

บมจ.แชงกรี-ลา โฮเต็ล 

บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

บมจ.สัมมากร 

บมจ. ควอลิตี ้คอนสตรัคชั่น โปรดคัส 

บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

บมจ. ไทยรุงยูเนี่ยนคาร  

บมจ.  ฝาจีบ 

 

องคกร/บริษัทที่มิใชบริษัทจดทะเบยีน 

บจก.ไทยน้ําทิพย 

บมจ.ธารารมณ เอน็เตอรไพรส 

บจก. เกษมกิจ  

 

บจก. คาไลเดสโคป พร็อพเพอรตี้ส 

 

บจก. คิว-คอน อสีเทอรน  

บจก. รังสิต พรอสเพอร เอสเตท 

 

 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

โรงแรม 

คาวัสดุกอสราง 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ยานยนต 

ผลิตฝาจกุจีบ ฝาเกลี่ยวกัน

ปลอม ฝาแม็กซี่ ฝาพลาสติก 

 

จําหนายน้ําอัดลม 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ใหเชาสังหาริมทรัพยและ

อสังหาริมทรัพย 

ใหเชาอสังหาริมทรัพย

สํานักงาน 

ผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง 

ใหเชาอสังหาริมทรัพย 

คลังสินคา 



                                     

 

เอกสารแนบ 4 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวน

การถือหุน 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว 

ประสบการณทาํงาน 

ในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท 

(%) 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง   

2520-ปจจบุัน 

2520-ปจจบุัน 

 

2513-ปจจบุัน 

 

2536-ปจจบุัน 

 

2526-ปจจบุัน 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

บจก. ชัยฟู โฮลดิง้ส 

บจก. ผลิตอุปกรณกอสราง 

 

บจก. พรวุฒ ิ

 

บจก. ฟลอรอนิดสัทรี่ 

 

บจก. สารสิน 

ใหเชาอาคารชุด ลงทุน 

นาํเขา สงออก ผลติ ขายสง-

ปลีก กระเบือ้ง อปุกรณยาง 

ใหเชาสินทรัพย ใหบริการ

ตางๆภายในอาคาร 

สงออก จาํหนายสง-ปลีก 

กระเบื้อง ยาง 

ใหเชาทรัพย ใหบริหารภายใน

อาคาร 

 


	อายุ

