
 
 

ประวัติและประสบการณทํางานของผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ             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   

นายชอ สิงหเสนี 55 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การ

จัดการ University of San 

Francisco, U.S.A. 

-Director Accreditation 

Program 36/2005 

0.00 - 2544-ปจจบุัน 

2544-2548 

2544-2548 

2549-ปจจบุัน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ 

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

บมจ. ไทยประกันภัย 

บมจ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ประกันภัย 

คาวัสดุกอสราง 

ผูผลิต นําเขาและจําหนาย

กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง 

นายโกศล สุริยาพร 45 -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย เนติ

บัณฑิต 

-Audit Committee Program 

1/2004 

0.00 - 2543-ปจจบุัน 

 

2544-ปจจบุัน 

 

 

กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ 

ทนายความ 

 

 

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

 

บจก. ไพรซสานนทประภาสและวนีน   

 

 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

กฎหมายธุรกิจ, กฎหมาย

หุนสวน,กฎหมายภาษ ี

 

นายศิริพงษ  สมบตัิศิริ 53 -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

Sull Ross University, USA. 

-Director Accreditation 

Program 2/2003 

 

0.00 - 2545-ปจจบุัน 

 

2550-ปจจบุัน 

2547-ปจจบุัน 

 

2544-2549 

 

2546 –2549 

2545 –2549 

2543 -2547 

กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการและกรรมการ

ผูจัดการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

บมจ. บางกอกเชน ฮอสปตลั 

 

บจก.แอ็ดไวเซอรี ่เซอรวิส 

 

บจก.สยามไชยศร ี

บจก. เมอืงไทยประกันภัย 

บมจ.หลักทรัพย ยูไนเต็ด 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

ธนาคาร 

โรงพยาบาล 

 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ประกันภัย 

บริษัทหลักทรพัย 



 
 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวน

การถือหุน 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว 

ประสบการณทาํงาน 

ในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท 

(%) 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง   

2548-2549 กรรมการ บมจ. ภูเก็ตสแควร พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

นายนนทจิตร ตุลยานนท 49 -M.A at Tarleton State 

University, Texas U.S.A 

-Audit Committee Program 

1/2004 

0.00 - 2543-ปจจบุัน 

 

2548-ปจจบุัน 

 

2546-2548 

 

2544 - 2546 

 

2548-ปจจบุัน 

กรรมการและกรรมการ 

ตรวจสอบ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส

สายงานสินเชื่อ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

สายงานสินเชื่อ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

สายงานบริหาร 

กรรมการ 

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

 

ธนาคาร แลนดแอนดเฮาส เพือ่รายยอย 

จํากัด (มหาชน) 

บมจ.เงินทุน บุคคลัภย 

 

บมจ.วงศไพฑูรยกรุป 

 

บมจ. เมืองใหม กตัทรี  

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

ธนาคาร 

 

บริษัทเงินทุน 

 

โรงงานอุตสาหกรรม 

 

แปรรูปยางพารา 

นายจรูญศักดิ ์บัณฑูรจินดา 

(กรรมการผูมอีํานาจลง

นามของบรษิัท) 

53 -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

-Director Accreditation 

Program  45/2005 

0.00 - 2548-ปจจบุัน 

 

2548-ปจจบุัน 

2548-ปจจบุัน 

2548-ปจจบุัน 

2548-ปจจบุัน 

2548-ปจจบุัน 

2548-ปจจบุัน 

2548-ปจจบุัน 

2547-2548 

2547-ปจจบุัน 

2548-ปจจบุัน 

กรรมการและรองกรรมการ

ผูจัดการ กลุมโครงการ 1 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (รัชวิภา) 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (กรุงเทพ) 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (ทองหลอ) 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (ลาดพราว) 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้  

บจก. ทองหลอ  เรสซิเดนซ 

บจก. ซิกเนเจอร แอดไวซอรี ่ พาทเนอรส 

บมจ. พรีบิลท 

บจก. ทริลเลี่ยน ดเีวลลอปเมนท 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ โฮลดิ้ง 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

รับเหมากอสราง 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

บริหารสินทรัพย 



 
 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวน

การถือหุน 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว 

ประสบการณทาํงาน 

ในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท 

(%) 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง   

2548-ปจจบุัน 

2548-ปจจบุัน 

 

2550-ปจจบุัน 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

บจก. ซิตี้ สมารท เซอรวิส 

บจก.กรุงเทพ ซิตีส้มารท 

 

บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (สาทร) 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

นายหนา ซื้อขาย เชา 

อสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

 


	อายุ

