เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ

บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
1.นายกฤช ฟอลเล็ต

อายุ
(ปี )
69

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาฯ

2.นายวิเชียร แพทยานันท์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Management Program (AMP)
158/2000 - Harvard Business School
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 149 ปี ท่ี 2554

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Ex-MBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท แพทย์ศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 134 ปี ท่ี 2553
- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 63 ปี ท่ี 2550
- Successful Formation & Execution of
Strategy (SFE) รุ่นที่ 20 ปี ท่ี 2557

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริ ษัทฯ
0.03%

3.77%

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

2559 – ปจั จุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
2558 – ปจั จุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาฯ
2557 – ปจั จุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
2555 – ปจั จุบนั กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2554 – 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2554 – 2559 กรรมการ
2555 – 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2554 – 2559 กรรมการอิสระ
2554 – 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2553 - 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ

ว่าทีร่ อ้ ยตรีวโิ รจน์ แพทยานันท์ 2560 – ปจั จุบนั
(พีช่ าย)
2558 – ปจั จุบนั
2558 – ปจั จุบนั
นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์
2537– ปจั จุบนั
(พีช่ าย)
นายวุฒพิ งษ์ แพทยานันท์
(พีช่ าย)
น.ส. อนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์
(น้องสาว)

หน้า 1

ตาแหน่ ง

กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท
บมจ.ดู เดย์ ดรีม
บมจ. เจ้าพระยามหานคร
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จากัด (มหาชน)
บมจ.ไทยวาโก้
บมจ. ธนูลกั ษณ์
บมจ. สหพัฒน์อนิ เตอร์โฮลดิง้
บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซสี ์
บจก. อิมเพรส เอทานอล
บมจ. พร็อพเพอร์ต้ี เพอร์เฟ็ค
บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิง่
บจก. ทีเอ็มเอวัน
บจก. ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
บมจ. เจ้าพระยามหานคร

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ

บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
3.ว่าทีร่ อ้ ยตรีวโิ รจน์ แพทยานันท์

อายุ
(ปี )

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 69 ปี ท่ี 2551

3.50%

51

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.50%

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการผูจ้ ดั การ

5.นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริ ษัทฯ

61

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายราชการ
สัมพันธ์

4.นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์

คุณวุฒิการศึกษา

59

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 94 ปี ท่ี 2550
- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 63 ปี ท่ี 2550
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 70 ปี ท่ี 2551

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร
นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์
(น้องชาย)
นายวุฒพิ งษ์ แพทยานันท์
(น้องชาย)
นายวิเชียร แพทยานันท์
(น้องชาย)
น.ส. อนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์
(น้องสาว)
ว่าทีร่ อ้ ยตรีวโิ รจน์ แพทยานันท์
(พีช่ าย)
นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์
(พีช่ าย)
นายวุฒพิ งษ์ แพทยานันท์
(พีช่ าย)
นายวิเชียร แพทยานันท์
(พีช่ าย)

3.50%

ว่าทีร่ อ้ ยตรีวโิ รจน์ แพทยา
นันท์(พี่ชาย)
นายวุฒพิ งษ์ แพทยานันท์
(น้องชาย)
นายวิเชียร แพทยานันท์
(น้องชาย)
น.ส. อนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์
(น้องสาว)

หน้า 2

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท

2560 – ปจั จุบนั กรรมการบริษทั
2558 – ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริษทั
2537– ปจั จุบนั กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายราชการสัมพันธ์

บจก. ทีเอ็มเอวัน
บจก. ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท
บมจ. เจ้าพระยามหานคร

2560 – ปจั จุบนั
2558 – ปจั จุบนั
2543 – ปจั จุบนั
2539 – ปจั จุบนั
2537– ปจั จุบนั
2537 – ปจั จุบนั

กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการผูจ้ ดั การ

บจก. ทีเอ็มเอวัน
บจก. ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท
บจก. พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ต้ี
บจก. สยามมหานคร พร็อพเพอร์ต้ี
บจก. บางกอกไทยพร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ คอนสตรัคชัน่
บมจ. เจ้าพระยามหานคร

2560 – ปจั จุบนั
2558 – ปจั จุบนั
2545 – ปจั จุบนั
2537– ปจั จุบนั

กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั

บจก. ทีเอ็มเอวัน
บจก. ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท
บจก. ทรานเน็กซ์ เซอร์วสิ
บมจ. เจ้าพระยามหานคร

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ

บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
6.นายวุฒพิ งษ์ แพทยานันท์

อายุ
(ปี )
55

กรรมการ

7.นางสาวนิธดิ า รัชตารมย์

48

กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ /
กรรมการบริหาร

8.ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

69

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 102 ปี ท่ี 2551
- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 70 ปี ท่ี 2551
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Ex-MBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 218 ปี ท่ี 2559
- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 70 ปี ท่ี 2551
- Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 29 ปี ท่ี 2552
- Effective Minute Taking (EMT)
รุ่นที่ 13 ปี ท่ี 2552
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาเอก สาขาการจัดการเชิงปริมาณ
Arizona State University

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริ ษัทฯ
3.50%

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร
ว่าทีร่ อ้ ยตรีวโิ รจน์ แพทยา
นันท์(พี่ชาย)
นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์
(พีช่ าย)
นายวิเชียร แพทยานันท์
(น้องชาย)
น.ส. อนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์
(น้องสาว)

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2560 – ปจั จุบนั
2558 – ปจั จุบนั
2552 – ปจั จุบนั
2539 – ปจั จุบนั
2539 – ปจั จุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริษทั

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท
บจก. ทีเอ็มเอวัน
บจก. ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท
บมจ. เจ้าพระยามหานคร
บจก. ไทยสยามนคร พร็อพเพอร์ต้ี
บจก. บางกอก คอนซูเมอร์ โพรดักท์ เซอร์วสิ

0.04%

- ไม่มี -

2558 – ปจั จุบนั กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ
2546 – ปจั จุบนั กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ / กรรมการบริหาร

บจก. พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ต้ี
บมจ. เจ้าพระยามหานคร

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2558 – ปจั จุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2556 – ปจั จุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2549 – ปจั จุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เจ้าพระยามหานคร
บมจ. สหยูเนี่ยน
บมจ. อินเตอร์เน็ตไทยแลนด์

2548 – ปจั จุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2558 – ปจั จุบนั ศาสตราจารย์กติ ติคุณ

บมจ. แพนราชเทวีกรุ๊ป
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

หน้า 3

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ

บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริ ษัทฯ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2550 – ปจั จุบนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2550 – ปจั จุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาฯ

บมจ. เจ้าพระยามหานคร
บมจ. ควอลิเทค

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2559 – ปจั จุบนั
2559 – ปจั จุบนั
2558 – ปจั จุบนั
2550 – ปจั จุบนั
2545 – ปจั จุบนั

บจก. เอเชียโภคภัณฑ์การค้า จากัด
บจก. ฟลีท ชิพ แมนเนจเมนท์ จากัด
บจก. เอส.เอส.พี. การบัญชีและตรวจสอบบัญชี
บมจ. เจ้าพระยามหานคร
บจก. ซีลงิ ค์ ชิปปิ้ ง แอนด์ ชาร์เตอริง่ จากัด

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2558 – ปจั จุบนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2550 – ปจั จุบนั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2558 –ปจั จุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ
คณะกรรมการพิจารณารับรองโครงการแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (Certification Process Committee : CER
Comm.)
2561-ปจั จุบนั คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบภายใน กองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท

- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 45 ปี ท่ี 2547
- Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที่ 27 ปี ท่ี 2552
9.นายสมยศ เจียมจิรงั กร

65

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

10.นายสาธิต อุไรเวโรจนากร

55

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

11.นายสุรพงษ์ ชูรงั สฤษฎิ ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

62

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 7 ปี ท่ี 2544
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 70 ปี ท่ี 2551
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ผูต้ รวจสอบภายใน วุฒบิ ตั รสากล (CIA Certified
Internal Auditor)
- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 52 ปี ท่ี 2549
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงิน

บมจ. เจ้าพระยามหานคร
บมจ. ริชเอเชีย คอร์ปอเรชัน่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

สานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ

บริ ษทั เจ้าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
12.พลตารวจโท นพรัตน์ มีปรีชา

อายุ
(ปี )
67

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาฯ
13.นายชาญเดช รักทอง

50

- ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
- ปริญญาโท สาขานโยบายและการวางแผนสังคม
สถาบันเทคโนโลยีสงั คม (เกริก)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเอเชียอาร์คเนฯ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริ หาร
- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต
สาขากฎหมายแพ่งและอาญาทัวไป
่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท ศิลปศาสคร์มหาบัณฑิต
สาขากฎหมายเศรษฐกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขา International Banking &
Finance, The University of Birmingham

0.13%

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริ ษัทฯ

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท

2558 – ปจั จุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาฯ
2558 – 2559 รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์
2557 – 2558 รองประธานร้านสหกรณ์ฯ

บมจ. เจ้าพระยามหานคร
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดน จากัด
ร้านสหกรณ์ตารวจตระเวนชายแดน จากัด

- ไม่มี -

2549 – ปจั จุบนั ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายบริการลูกค้าและ
สนับสนุนกิจการ

บมจ. เจ้าพระยามหานคร

- ไม่มี -

2560 – ปจั จุบนั Chief Accounting Officer /
เลขานุการบริษทั
2559 – 2560 Chief Financial Officer
2558 - 2559 ผูค้ วบคุมดูแลด้านการทาบัญชี
2558 - 2558 Chief Financial Officer
2557 – 2558 ผูค้ วบคุมดูแลด้านการทาบัญชี
2555 – 2557 Chief Financial Officer
2546 – 2554 ผูจ้ ดั การสายบัญชี-การเงิน

บมจ. เจ้าพระยามหานคร

2561 – ปจั จุบนั
2558 – 2561
2555 – 2557
2551 - 2554

บมจ. เจ้าพระยามหานคร
บมจ. เอเชียกรีนเอนเนอจี
บมจ. อีเอ็มซี
บมจ. สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง

กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายบริการ
ลูกค้าและสนับสนุนกิจการ
14.นางสาวกรวรรธน์ หิรญ
ั รุจพิ งศ์

53

ผูค้ วบคุมดูแลด้านการทาบัญชี /
เลขานุการบริษทั

15.นายชโลธร ลีลามะลิ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและ
การเงิน

51

- ไม่มี -

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน
ผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั การทัวไปฝ
่ า่ ยบัญชีและการเงิน

บมจ. อาเซียนโปแตชชัยภูมิ
บมจ. เอสวีไอ
บมจ. ชีวาทัย
บจก. สยามเภสัช
บมจ. คอมเซเว่น
บจก. จอมธนา

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

