
               บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)                                                                  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ 

 

 หน้า 1                                                                                แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผูม้ีอ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทัฯ 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

1.นายกฤช   ฟอลเลต็ 69 - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

0.03% - ไม่ม ี- 2559 – ปจัจุบนั 
2558 – ปจัจุบนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ /  

บมจ.ด ูเดย ์ดรมี 
บมจ. เจา้พระยามหานคร  

ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / 
ประธานกรรมการสรรหาฯ 

 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  Advanced Management Program (AMP) 
158/2000 - Harvard Business School 

- Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที ่149 ปีที ่2554 

  

 
2557 – ปจัจุบนั 
2555 – ปจัจุบนั 

 
2554 – 2560 

 
2554 – 2559 
2555 – 2559 
2554 – 2559 
2554 – 2558 
2553 - 2555 

ประธานกรรมการสรรหาฯ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ /  
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
ธนาคารแห่งประเทศจนี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บมจ.ไทยวาโก้ 
 
บมจ. ธนูลกัษณ์ 
 
บมจ. สหพฒัน์อนิเตอร์โฮลดิง้ 
บมจ. โทรเีซนไทย เอเยนตซ์สี์ 
บจก. อมิเพรส เอทานอล 
บมจ. พรอ็พเพอรต์ี้ เพอรเ์ฟ็ค 
บมจ. อะมานะฮ ์ลสิซิง่ 
 

2.นายวเิชยีร แพทยานนัท ์ 
 

53 - ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

3.77% วา่ทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานนัท์ 
(พีช่าย) 

2560 – ปจัจุบนั 
2558 – ปจัจุบนั 
2558 – ปจัจุบนั 

กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรหิาร 

บจก. ทเีอม็เอวนั 
บจก. ทเวลฟ์ มลัตพิลาย แอสเซท  
สมาคมอสงัหารมิทรพัยไ์ทย 

กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 - ปรญิญาตร ี แพทยศ์าสตรบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (Ex-MBA) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปรญิญาโท  แพทยศ์าสตรมหาบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

นายชยัวฒัน์ แพทยานนัท ์
(พีช่าย) 
นายวฒุพิงษ์ แพทยานนัท์ 
(พีช่าย) 
น.ส. อนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท์ 
(น้องสาว) 

2537– ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการบรหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บมจ. เจา้พระยามหานคร 

  - Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที ่134 ปีที ่2553 

 
    

  - Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่63 ปีที่ 2550 

- Successful Formation & Execution of 
Strategy (SFE) รุ่นที่ 20 ปีที่ 2557  

     



               บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)                                                                  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ 

 

 หน้า 2                                                                                แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

3.วา่ทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานันท์ 
  
กรรมการ / กรรมการบรหิาร / 
รองกรรมการผูจ้ดัการ สายราชการ
สมัพนัธ์ 

61 - ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

-   Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่69 ปีที่ 2551 

3.50% นายชยัวฒัน์ แพทยานนัท ์
(น้องชาย) 
นายวฒุพิงษ์ แพทยานนัท์ 
(น้องชาย) 
นายวเิชยีร แพทยานนัท์  
(น้องชาย) 
น.ส. อนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท์ 
(น้องสาว) 

2560 – ปจัจุบนั 
2558 – ปจัจุบนั 
2537– ปจัจุบนั 

กรรมการบรษิทั 
กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรษิทั  
กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / 
รองกรรมการผูจ้ดัการ สายราชการสมัพนัธ์ 

บจก. ทเีอม็เอวนั 
บจก. ทเวลฟ์ มลัตพิลาย แอสเซท  
บมจ. เจา้พระยามหานคร 

4.นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท์  51 - ปรญิญาตร ีนิเทศศาสตรบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

6.50% วา่ทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานนัท์ 
(พีช่าย) 

2560 – ปจัจุบนั 
2558 – ปจัจุบนั 
2543 – ปจัจุบนั 

กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 

บจก. ทเีอม็เอวนั 
บจก. ทเวลฟ์ มลัตพิลาย แอสเซท 
บจก. พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี้ 

กรรมการ / กรรมการบรหิาร / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
กรรมการผูจ้ดัการ 

 - ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  
สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท นิเทศศาสตรมหาบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

นายชยัวฒัน์ แพทยานนัท ์
(พีช่าย) 
นายวฒุพิงษ์ แพทยานนัท์ 
(พีช่าย) 
นายวเิชยีร แพทยานนัท์  
(พีช่าย) 

2539 – ปจัจุบนั 
2537– ปจัจุบนั 
2537 – ปจัจุบนั 

 
 

กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร /  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการผูจ้ดัการ 
 

บจก. สยามมหานคร พรอ็พเพอรต์ี้ 
บจก. บางกอกไทยพรอ็พเพอร์ตี้ แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 
บมจ. เจา้พระยามหานคร 
 
 

  - Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที ่94 ปีที่ 2550 

  
   

  - Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่63 ปีที่ 2550 

  
   

5.นายชยัวฒัน์ แพทยานันท ์ 
 
กรรมการ 

59 - ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

-   Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่70 ปีที่ 2551 

3.50% วา่ทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยา
นนัท(์พี่ชาย) 
นายวฒุพิงษ์ แพทยานนัท์ 
(น้องชาย) 
นายวเิชยีร แพทยานนัท์  
(น้องชาย) 
น.ส. อนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท์ 
(น้องสาว) 

2560 – ปจัจุบนั 
2558 – ปจัจุบนั 
2545 – ปจัจุบนั 
2537– ปจัจุบนั 

กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 

บจก. ทเีอม็เอวนั 
บจก. ทเวลฟ์ มลัตพิลาย แอสเซท  
บจก. ทรานเน็กซ ์เซอร์วสิ  
บมจ. เจา้พระยามหานคร 



               บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)                                                                  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ 

 

 หน้า 3                                                                                แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

6.นายวฒุพิงษ์ แพทยานนัท ์ 55 - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3.50% วา่ทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยา
นนัท(์พี่ชาย) 

2560 – ปจัจุบนั 
2558 – ปจัจุบนั 
2552 – ปจัจุบนั 

กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 

บจก. ทเีอม็เอวนั 
บจก. ทเวลฟ์ มลัตพิลาย แอสเซท 
บมจ. เจา้พระยามหานคร 

กรรมการ  - ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 
นายชยัวฒัน์ แพทยานนัท ์
(พีช่าย) 

2539 – ปจัจุบนั 
2539 – ปจัจุบนั 

กรรมการบรษิทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบรษิทั 

บจก. ไทยสยามนคร พรอ็พเพอรต์ี้ 
บจก. บางกอก คอนซเูมอร ์โพรดกัท ์เซอร์วสิ 

  - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์  

นายวเิชยีร แพทยานนัท์  
(น้องชาย) 

   

  - Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที ่102 ปีที ่2551  

น.ส. อนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท์ 
(น้องสาว) 

   

  - Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่70 ปีที่ 2551   

   

7.นางสาวนิธดิา รชัตารมย ์ 48 - ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ  
มหาวทิยาลยัสยาม 

0.04% - ไม่ม ี- 2558 – ปจัจุบนั 
2546 – ปจัจุบนั 

กรรมการบรษิทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ / กรรมการบรหิาร 

บจก. พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี้ 
บมจ. เจา้พระยามหานคร 

กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ /  
กรรมการบรหิาร 

 - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัสยาม 

  
   

  - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (Ex-MBA) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  
   

  - Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที ่218 ปีที ่2559 

     

  - Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่70 ปีที่ 2551 

     

  - Company Secretary Program (CSP) 
รุ่นที ่29 ปีที่ 2552 

     

  - Effective Minute Taking (EMT) 
รุ่นที ่13 ปีที่ 2552 

     

8.ศ.กติตคิุณ ดร.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย  69 - ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2558 – ปจัจุบนั 
2556 – ปจัจุบนั 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เจา้พระยามหานคร  
บมจ. สหยเูนี่ยน 

กรรมการอสิระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์   

2549 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. อนิเตอรเ์น็ตไทยแลนด์ 

  - ปรญิญาเอก สาขาการจดัการเชงิปรมิาณ 
Arizona State University   

2548 – ปจัจุบนั 
2558 – ปจัจุบนั 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
ศาสตราจารยก์ติตคิุณ 

บมจ. แพนราชเทวกีรุ๊ป 
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี- จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 



               บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)                                                                  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ 

 

 หน้า 4                                                                                แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

- Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที ่45 ปีที่ 2547 

- Audit Committee Program (ACP) 
รุ่นที ่27 ปีที่ 2552 

 
9.นายสมยศ เจยีมจริงักร  
 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

65 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2550 – ปจัจุบนั 
2550 – ปจัจุบนั 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / 
กรรมการสรรหาฯ 

บมจ. เจา้พระยามหานคร 
บมจ. ควอลเิทค 

  -   Director Certification Program (DCP) 
  รุ่นที ่7 ปีที่ 2544 

  
   

10.นายสาธติ อุไรเวโรจนากร  55 - ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2559 – ปจัจุบนั 
2559 – ปจัจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. เอเชยีโภคภณัฑก์ารคา้ จ ากดั 
บจก. ฟลที ชพิ แมนเนจเมนท ์จ ากดั 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปรญิญาเอก บรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติ 
มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ 

  

2558 – ปจัจุบนั 
2550 – ปจัจุบนั 
2545 – ปจัจุบนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิ 

บจก. เอส.เอส.พ.ี การบญัชแีละตรวจสอบบญัช ี
บมจ. เจา้พระยามหานคร 
บจก. ซลีงิค ์ชปิป้ิง แอนด์ ชารเ์ตอริง่ จ ากดั 

  - Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่70 ปีที่ 2551 

  
   

11.นายสุรพงษ์   ชรูงัสฤษฎิ ์ 
 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

62 - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

-  ผูต้รวจสอบภายใน วฒุบิตัรสากล (CIA Certified 
Internal Auditor) 

- Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที ่52 ปีที่ 2549 

 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2558 – ปจัจุบนั 
2550 – ปจัจุบนั 

 
2558 –ปจัจุบนั 

 
 
 
 

2561-ปจัจุบนั 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาฯ 
คณะกรรมการพจิารณารบัรองโครงการแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจรติ (Certification Process Committee : CER 
Comm.) 
คณะอนุกรรมการดา้นตรวจสอบภายใน กองทุน
พฒันาสื่อปลอดภยัและสรา้งสรรค์ 

บมจ. เจา้พระยามหานคร 
บมจ. รชิเอเชยี คอรป์อเรชัน่ 
 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 
 
 
 
ส านกังานกองทุนพฒันาสื่อปลอดภยัและสรา้งสรรค์ 
 
 
 

 



               บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)                                                                  เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัฯ 

 

 หน้า 5                                                                                แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุการศึกษา 
สดัส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัทฯ 

ความสมัพนัธ์ 
ทางครอบครวัระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

12.พลต ารวจโท นพรตัน์  มปีรชีา 67 - ปรญิญาตร ีสาขารฐัประศาสนศาสตร์ 
โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ  

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2558 – ปจัจุบนั 
2558 – 2559 

กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาฯ  
รองประธานสหกรณ์ออมทรพัย์ 

บมจ. เจา้พระยามหานคร 
สหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจตระเวนชายแดน จ ากดั 

กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาฯ  - ปรญิญาโท สาขานโยบายและการวางแผนสงัคม 
สถาบนัเทคโนโลยสีงัคม (เกรกิ) 

  
2557 – 2558 รองประธานรา้นสหกรณ์ฯ รา้นสหกรณ์ต ารวจตระเวนชายแดน จ ากดั  

13.นายชาญเดช รกัทอง 50 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัเอเชยีอารค์เนฯ  

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2549 – ปจัจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายบรกิารลกูคา้และ
สนบัสนุนกจิการ 

บมจ. เจา้พระยามหานคร 

กรรมการบรหิาร /  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  

 
   

   

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายบรกิาร
ลกูคา้และสนบัสนุนกจิการ  

 
   

   

        
14.นางสาวกรวรรธน์ หริญัรุจพิงศ์ 
 
ผูค้วบคุมดแูลดา้นการท าบญัช ี/ 
เลขานุการบรษิทั 

53 - ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ  
สาขากฎหมายแพ่งและอาญาทัว่ไป  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

-  ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปรญิญาโท ศลิปศาสครม์หาบณัฑติ  
สาขากฎหมายเศรษฐกจิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-  ปรญิญาโท สาขา International Banking & 
Finance, The University of Birmingham 

 

0.13% - ไม่ม ี- 2560 – ปจัจุบนั 
 

2559 – 2560 
2558  - 2559 
2558  - 2558 
2557 – 2558 
2555 – 2557 
2546 – 2554 

Chief Accounting Officer /  
เลขานุการบรษิทั 
Chief Financial Officer 
ผูค้วบคุมดแูลดา้นการท าบญัช ี
Chief Financial Officer 
ผูค้วบคุมดแูลดา้นการท าบญัช ี
Chief Financial Officer 
ผูจ้ดัการสายบญัช-ีการเงนิ 

บมจ. เจา้พระยามหานคร 
 
บมจ. อาเซยีนโปแตชชยัภมู ิ
บมจ. เอสวไีอ 
บมจ. ชวีาทยั 
บจก. สยามเภสชั 
บมจ. คอมเซเวน่ 
บจก. จอมธนา 

15.นายชโลธร ลลีามะล ิ
 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชแีละ
การเงนิ 

51 - ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 
- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ 
 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

- ไม่ม ี- - ไม่ม ี- 2561 – ปจัจุบนั 
2558 – 2561 
2555 – 2557 
2551 - 2554 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชแีละการเงนิ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ 
ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
ผูจ้ดัการทัว่ไปฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
 

บมจ. เจา้พระยามหานคร 
บมจ. เอเชยีกรนีเอนเนอจ ี
บมจ. อเีอม็ซ ี
บมจ. สามมติรมอเตอรส์แมนูแฟคเจอรงิ 
 

 


