
 

ประวัติและประสบการณทํางานของผูถูกเสนอชื่อเปนกรรมการ             เอกสารแนบ 4 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวน

การถือหุน 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอืน่ (ที่ไมใชบริษทัจดทะเบียน) การดํารงตําแหนงในกิจการที่

แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท 

(%) 

ระหวาง

ผูบริหาร 

จํานวน ประเภทกรรมการ  ของบริษทั 

นายอนพุงษ อัศวโภคิน 

(กรรมการผูมีอํานาจลง

นามของบริษัท) 

 

47 -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   

Wayne State University, 

Detroit, Michigan U.S.A 

 -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 

(อุตสาหการ)  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

-Director Accreditation 

Program 30/2004 

24.21 - 1 แหง 

 

 

รองประธานกรรมการและ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดี

เวลลอปเมนท 

 

14  แหง 

 

ไมมี 

 

นายพิเชษฐ วิภวศภุกร 

(กรรมการผูมีอํานาจลง

นามของบริษัท) 

 

52 -ปริญญาตรี     บริหารธุรกิจ  

(เกียรตินิยมอันดบั 2)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

-Director Accreditation 

Program 30/2004 

10.68 - 1 แหง 

 

 

กรรมการและกรรมการ

ผูอํานวยการ บมจ.เอเชี่ยน 

พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

 

 

 

 

15  แหง 

 

 

ไมมี 

 

นายชัยรัตน ธรรมพีร 

(กรรมการผูมีอํานาจลง

นามของบริษัท) 

 

53 -ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  

Angelo State University, 

Texas, U.S.A. 

-ปริญญาตรี นิติศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

0.00 - 3 แหง 

 

- กรรมการ บมจ.เอเชี่ยน 

พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

- กรรมการ บมจ. ควอลิตี้ คอน

สตรัคชั่น โปรดัคส 

- รองประธานกรรมการและ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. 

14  แหง 

 

ไมมี 

 



ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวน

การถือหุน 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอืน่ (ที่ไมใชบริษทัจดทะเบียน) การดํารงตําแหนงในกิจการที่

แขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท 

(%) 

ระหวาง

ผูบริหาร 

จํานวน ประเภทกรรมการ  ของบริษทั 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

- ปริญญาบัตร วทิยาลัยปองกนั

ราชอาณาจักร (ปรอ รุน 17) 

-Finance for Non-Finance 

Director 8/2004 

-Director Accreditation 

Program  45/2005 

พรีบิลท 

 

 

 

นายวิลาศ ปลกศิริ 

(กรรมการผูมีอํานาจลง

นามของบริษัท) 

 

56 -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-Finance for Non-Finance 

Director 8/2004 

-Director Accreditation 

Program 45/2005 

0.00 - 2 แหง 

 

- กรรมการและเลขานุการ 

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดี

เวลลอปเมนท 

- กรรมการ เลขานุการบริษัท 

และรองกรรมการผูจัดการ 

บมจ. พรีบิลท 

 

 

1 แหง 

 

ไมมี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการ

ถือหุน 

ความสัมพั

นธทาง

ครอบครัว 

ประสบการณทาํงาน 

ในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท  

ณ 30 ม.ค.52 

(%) 

 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง   

นายอนพุงษ อัศวโภคิน 

(กรรมการผูมีอํานาจลง

นามของบริษัท) 

 

47 -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   

Wayne State University, 

Detroit, Michigan U.S.A 

 -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 

(อุตสาหการ)  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

-Director Accreditation 

Program 30/2004 

24.21 - 2545-ปจจุบัน 

 

2545-ปจจุบัน 

2546-ปจจุบัน 

2537-ปจจุบัน 

2539-ปจจุบัน 

2539-ปจจุบัน 

2537-ปจจุบัน 

2547-ปจจุบัน 

2547-ปจจุบัน 

2547-2550 

2543 - 2547 

2534-2548 

  2548-ปจจุบัน 

  2548-ปจจุบัน 

  2550-ปจจุบัน 

  2550-ปจจุบัน 

  2550-ปจจุบัน 

  2550-ปจจุบัน 

รองประธานกรรมการและ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (ลาดพราว) 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (กรุงเทพ) 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ โฮลดิ้ง 

บจก. สมารท เซอรวิส แอนด แมเนจเมนท 

บจก. ปทุมวัน แอสเซท 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (รัชวิภา) 

บจก. ซิกเนเจอร แอดไวซอรี่ พาทเนอรส 

บมจ. พรีบิลท 

บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล 

บจก. บุญชัยโฮลดิ้ง  

บจก.ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเมนท 

บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย) 

บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (สาทร) 

บจก. เอพี แปซิฟค สตาร (สาทร) 

บจก. เอพี แปซิฟค สตาร (รัชดา) 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (สุขุมวทิ) 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

บริหารสินทรัพย 

บริหารโครงการ 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

รับเหมากอสราง 

ผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง 

ขายคอนโดมิเนียม 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 



ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการ

ถือหุน 

ความสัมพั

นธทาง

ครอบครัว 

ประสบการณทาํงาน 

ในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท  

ณ 30 ม.ค.52 

(%) 

 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง   

นายพิเชษฐ วิภวศภุกร 

(กรรมการผูมีอํานาจลง

นามของบริษัท) 

 

52 -ปริญญาตรี     บริหารธุรกิจ  

(เกียรตินิยมอันดบั 2)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

-Director Accreditation 

Program 30/2004 

10.68 - 2542-ปจจุบัน 

 

2546-ปจจุบัน 

2545-ปจจุบัน 

2545-ปจจุบัน 

2545-ปจจุบัน

2536-ปจจุบัน 

2539-ปจจุบัน 

2543 - 2547 

2544-ปจจุบัน 

2537-ปจจุบัน 

2547-ปจจุบัน 

2547-ปจจุบัน 

2547-ปจจุบัน 

  2550-ปจจุบัน 

  2550-ปจจุบัน 

  2550-ปจจุบัน 

  2550-ปจจุบนั 

กรรมการและกรรมการ

ผูอํานวยการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

 

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

 

บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (กรุงเทพ) 

บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (ลาดพราว) 

บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (ประเทศไทย)  

บจก.ทองหลอ เรสซิเดนซ 

บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ 

บจก.สมารท เซอรวิส แอนด แมเนจเมนท 

บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ โฮลดิ้ง 

บจก. ปทุมวัน แอสเซท  

บจก. ซิกเนเจอร แอดไวซอรี่ พาทเนอรส 

บจก. ทริลเลี่ยน ดเีวลลอปเมนท 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (รัชวิภา) 

บจก.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (สาทร) 

บจก. เอพี แปซิฟค สตาร (สาทร) 

บจก. เอพี แปซิฟค สตาร (รัชดา) 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (สุขุมวทิ) 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

บริหารโครงการ 

ผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง 

บริหารสินทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 

 
 



ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการ

ถือหุน 

ความสัมพั

นธทาง

ครอบครัว 

ประสบการณทาํงาน 

ในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท  

ณ 30 ม.ค.52 

(%) 

 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง   

นายชัยรัตน ธรรมพีร 

(กรรมการผูมีอํานาจลง

นามของบริษัท) 

 

53 -ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  

Angelo State University, 

Texas, U.S.A. 

-ปริญญาตรี นิติศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

- ปริญญาบัตร วทิยาลัยปองกนั

ราชอาณาจักร (ปรอ รุน 17) 

-Finance for Non-Finance 

Director 8/2004 

-Director Accreditation 

Program  45/2005 

0.00 - 2542-ปจจุบัน 

2546-ปจจุบัน 

2545-ปจจุบัน 

2545-2549 

2544-ปจจุบัน 

2542-2549 

2537-ปจจุบัน 

2536-ปจจุบัน 

2536 - 2547 

2536-2549 

2543-ปจจุบัน 

2543 - ปจจุบัน 

2544-ปจจุบัน 

2547-ปจจุบัน 

 

2547-ปจจุบัน 

2547-ปจจุบัน 

2547-ปจจุบัน 

2547-ปจจุบัน 

2547-ปจจุบนั 

2544-ปจจุบัน 

2544-ปจจุบัน 

2550-ปจจุบัน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

รองประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

กรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ 

กรรมการ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

กรรมการ 

รองประธานกรรมการและ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (กรุงเทพ) 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (ลาดพราว) 

บจก. สมารท เซอรวิส แอนด แมเนจเมนท 

บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดคัส 

บจก. สยามสินธร 

บจก. ปทุมวัน แอสเซท 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ 

บจก. เวฟ ดิเวลลอปเมนท 

บจก. เอเชี่ยน คิวซีน 

บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล 

บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้   โฮลดิง้ 

บมจ. พรีบิลท 

 

บจก. ซิกเนเจอร แอดไวซอรี่ พาทเนอรส 

บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ (รัชวิภา) 

บจก. ทริลเลี่ยน ดเีวลลอปเมนท 

บจก. คิว-คอน อสีเทอรน 

บจก. พีรนนท 

บจก. สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมนท 

บจก. สแควร ริทซ พลาซา 

บจก.ซี อาร แอสเสท 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

บริหารโครงการ 

ผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ภัตตาคาร 

ผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง 

ผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง 

บริหารสินทรัพย 

รับเหมากอสราง 

 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง 

ภัตตาคาร 

ใหเชาอสังหาริมทรัพย 

ใหเชาอสังหาริมทรัพย 

ภัตตาคาร 



ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการ

ถือหุน 

ความสัมพั

นธทาง

ครอบครัว 

ประสบการณทาํงาน 

ในระยะ 5 ป ยอนหลัง 

ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท  

ณ 30 ม.ค.52 

(%) 

 

ระหวาง

ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง   

นายวิลาศ ปลกศิริ 

(กรรมการผูมีอํานาจลง

นามของบริษัท) 

 

56 -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-Finance for Non-Finance 

Director 8/2004 

-Director Accreditation 

Program 45/2005 

-Company Secretary Program 

2008 

0.00 - 2539-ปจจุบัน 

2543-ปจจุบัน 

2547-ปจจุบัน 

2548-ปจจุบัน 

2550-ปจจุบัน 

 

กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูจัดการ 

เลขานุการบริษัท 

รองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการ 

 

บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

บจก. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล 

บมจ. พรีบิลท 

บมจ. พรีบิลท 

บมจ. พรีบิลท 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง 

รับเหมากอสราง 

รับเหมากอสราง 

รับเหมากอสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


