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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร ณ วันที ่7 กันยายน 2544 
ชื่อ-สกลุ / ตําแหนง อาย ุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการ

ถือหุน 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%) ชวงเวลา ตําแหนง   
นายพงส  สารสิน 74 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ 1.35 2538-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home center 
  สาขาบริหารธุรกิจ  2543-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ไทยน้ําทิพย จําหนายน้ําอัดลม 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2542-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.สัมมากร พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
    2539-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.อโศก มอเตอรส โฮลดิ้ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
    2539-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.แชงกรี-ลา โฮเตล็ โรงแรม 
    2539-ปจจุบัน กรรมการ บมจ.ธารารมณ เอ็นเตอร

ไพรส 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

นายอนันต  อัศวโภคิน 51 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ม.ธรรม
ศาสตร 

0.20 2538-ปจจุบัน กรรมการ บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home center 

  ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม 
IIIinois Institute of Technology USA 

 2523-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บมจ.แลนด แอนด เฮาส พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

นายนพร  สุนทรจิตตเจริญ 43 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ม.ธรรม
ศาสตร 

0.20 2538-ปจจุบัน กรรมการ บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home center 

    2533-ปจจุบัน กรรมการและผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ 

บมจ.แลนด แอนด เฮาส พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร ณ วันที ่7 กันยายน 2544 
ชื่อ-สกลุ / ตําแหนง อาย ุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการ

ถือหุน 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%) ชวงเวลา ตําแหนง   
นายจุมพล  มีสุข 52 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ม.ธรรม

ศาสตร 
0.04 2538-ปจจุบัน กรรมการ บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home center 

    2531-ปจจุบัน กรรมการและกรรมการผูจัดการ บมจ. ควอลิตี้ เฮาส พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
    2538-ปจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช. อินเตอรเนชั่น

แนล 
ลงทุนอสังหาริมทรัพย
ในตางประเทศ 

    2535-ปจจุบัน กรรมการ บจก. คิว.เอช. แมนเนจเมนท พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
    2537-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น

โปรดกัส 
ผลิตวัสดุกอสราง 

นายชาย  ศรีวิกรม 40 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน 0.20 2538-ปจจุบัน กรรมการ บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home center 
  ศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2533-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ควอลิตี้ เฮาส พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
    2533-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. คิว.เอช. อินเตอรเนชั่น

แนล 
ลงทุนอสังหาริมทรัพย
ในตางประเทศ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร ณ วันที ่7 กันยายน 2544 
ชื่อ-สกลุ / ตําแหนง อาย ุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการ

ถือหุน 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%) ชวงเวลา ตําแหนง   
นายอภิชาต ิ นารถศิลป 44 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.00 พ.ค.42-

ปจจุบัน 
Director AIGIC (Thailand) Ltd. ที่ปรึกษาแนะนําการลง

ทุน 
  

MBA, University of Southern 
California 

 28 ม.ค.40-30 
เม.ย.42 

กรรมการผูจัดการ บริษทัเงินทุนหลักทรัพย      
เอเสค จํากัด  

ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย 

    2536-2545 ผูอํานวยการอาวุโส สายงานบริหารการลงทุน
ธนาคารเอเชีย จํากัด 
(มหาชน) 

ธนาคารพาณิชย 

    2534-2536 Treasurer JTS Co., Ltd. 
Chinteik Holding Company 

Holding Company 

    2527-2534 Second Vice President Chase Manhattan Bank ธนาคารพาณิชย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร ณ วันที ่7 กันยายน 2544 
ชื่อ-สกลุ / ตําแหนง อาย ุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการ

ถือหุน 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%) ชวงเวลา ตําแหนง   
นายมานิต  อุดมคุณธรรม 56 มัธยมศึกษาตอนปลาย 10.71  2543-ปจจุบัน กรรมการ บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home center 
    2534-ปจจุบัน กรรมการ บจก.ฟวเจอร พารค รังสิต ศูนยการคา 
    2532-ปจจุบัน 

 
2532-ปจจุบัน 

กรรมการ 
 
กรรมการ 

บจก.สตารแบง อินเตอรเนชั่น
แนล 
บจก. สตารแฟชั่น 

จําหนายเครื่องแตงกาย 
 
จําหนายเครื่องแตงกาย 

    2522-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. หางสรรพสินคาโรบินสัน หางสรรพสินคา 
    2538-ปจจุบัน กรรมการ บจก. เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น Holding company 
    2532-ปจจุบัน กรรมการ บจก.สเททัส สีลม    ขายเครื่องแตงกาย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร ณ วันที ่7 กันยายน 2544 
ชื่อ-สกลุ / ตําแหนง อาย ุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการ

ถือหุน 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%) ชวงเวลา ตําแหนง   
นายสมบูลย  วัฒนาสุวรรณ 47 ปริญญาโท วิศวกรรม 0.20 2538-ปจจุบัน กรรมการ บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home 

center 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2538-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บมจ.เอเชี่ยนพร็อพเพอรตี ้

ดีเวลลอปเมนท 
ผลิตวัสดุกอสราง 

    2544 กรรมการ บจก.เอเชี่ยนพร็อพเพอรตี ้ พัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

    2543-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจก.พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมท
ทีเรียล 

ผลิตวัสดุกอสราง 

    2538-ปจจุบัน กรรมการ บจก. สยามซีสเต็มบิลท รับเหมากอสราง 
    2540-ปจจุบัน กรรมการ บจก. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปร

ดักส 
ผลิตวัสดุกอสราง 

นายคุณวุฒ ิ ธรรมพรหมกุล 44 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร 

5.00 2538-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home 
center 

นางวันทนีย  แกวมหาวงศ 45 ปริญญาโท บัญชีและรัฐประศาสน
ศาสตร 

0.05 ส.ค. 2543 - 
ปจจุบัน 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home 
center 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2539-2543 กรรมการบริหาร บจก.สยามสินธร อสังหาริมทรัพย 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร ณ วันที ่7 กันยายน 2544 
ชื่อ-สกลุ / ตําแหนง อาย ุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการ

ถือหุน 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%) ชวงเวลา ตําแหนง   
น.ส.ธาราทิพย ตรีมั่นคง 41 มัธยมศึกษาตอนตน ร.ร.กุหลาบ

วัฒนา 
0.09 2543-ปจจุบัน 

 
มิ.ย.-ธ.ค.2542 
 
2538-พ.ค.2542 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
 
ผูจัดการสาขารังสิต 
 
ผูจัดการสาขารัตนาธิเบศร 

บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร 
 
บจก.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร 
 
บจก.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร 

คาปลีก Home 
center 
คาปลีก Home 
center 
คาปลีก Home 
center 

นายธนะวัฒน คลังสุนทรรังษ ี 34 ปริญญาตรี การตลาด ม.กรุงเทพ 0.06 ปจจุบัน 
 
พ.ค.2542-2543 
 
2539-เม.ย.2542 
 
ต.ค2537-2538 

ผูจัดการเขต 
 
ผูจัดการสาขาแฟชั่นไอสแลนด 
 
ผูชวยผูจัดการสาขารังสิต 
 
ผูจัดการฝายขายปลีก สาขารังสิต 

บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร 
 
บจก.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร 
 
บจก.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร 
 
บจก.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร 

คาปลีก Home 
center 
คาปลีก Home 
center 
คาปลีก Home 
center 
คาปลีก Home 
center 

น.ส.จาริณี กวีวิวิธชัย 43 ปริญญาตรีสังคมศาสตร  
ม.เกษตรศาสตร 

0.01 ก.ค.2543-ปจจุบัน 
 
พ.ค.-ธ.ค.2542 
2524-เม.ย.2542 

ผูจัดการเขต 
 
ผูอํานวยการสวน ศูนยการคา 
รองผูชวยผูจัดการใหญ 

บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร 
 
บจก. รอยัล เจริญกรุง 
บมจ.โรบินสัน 

คาปลีก Home 
center 
หางสรรพสินคา 
หางสรรพสินคา 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร ณ วันที ่7 กันยายน 2544 
ชื่อ-สกลุ / ตําแหนง อาย ุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการ

ถือหุน 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%) ชวงเวลา ตําแหนง   
นายเกษม  ปนมณเฑียรทอง 42 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 0.02 ก.พ.2543-ปจจุบัน ผูจัดการสาขาอาวุโส สาขารังสิต บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home 

center 
  ม.รามคําแหง  2542-ม.ค.2543 ผูจัดการทั่วไป หางสรรพสินคานิวเวิลด หางสรรพสินคา 
    2541-2542 ผูชวยกรรมการผูจัดการ หางสรรพสินคาดีเซมเบอร หางสรรพสินคา 
    2530-2540 ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ หางสรรพสินคานิวเวิลด หางสรรพสินคา 
นายนนทอนัน  หาญทวีวงศา 40 ปริญญาตรี การตลาด ม.หอการ

คา 
0.08 มิ.ย.2542-ปจจุบัน ผูจัดการสาขาอาวุโส สาขารัตนาธิ

เบศร 
บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home 

center 
    มิ.ย.2537-

พ.ค.2542 
ผูจัดการสาขารังสิต บจก.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home 

center 
นายกิตติพงษ  จริตชนะ 40 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

ม.เกษตรศาสตร 
0.02 .2542-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป สายการตลาด บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home 

center 
    2525-2542 ผูอํานวยการสายการตลาด บมจ. โรบินสัน หางสรรพสินคา 
น.ส.นพมาศ  นิยมพร 41 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 

0.07 ก.ย.2538-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป สายพัฒนาระบบงาน บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home 
center 

นายวทัญู  วิสุทธิโกศล 36 ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  
Georgia State University,  

0.07 พ.ค.2542-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป สายพัฒนาธุรกิจ บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home 
center 

  USA.  2537-พ.ค.2542 
 
 

ผูจัดการทั่วไป สายจัดซื้อ บจก.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home 
center 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหาร ณ วันที ่7 กันยายน 2544 
ชื่อ-สกลุ / ตําแหนง อาย ุ คุณวุฒิทาง สัดสวนการ

ถือหุน 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชื่อหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 (ป) การศึกษาสูงสุด ในบริษัท (%) ชวงเวลา ตําแหนง   
นายอนุชา  จิตจาตุรันต 38 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน

ศศินทร 
0.07 พ.ค.2542-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป สายจัดซื้อ บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home 

center 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กย.2538-

พค.2542 
ผูจัดการทั่วไป สายพัฒนาธุรกิจ บจก.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร Home center  

นายไพบูรณ  นาโคศิริ 40 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ม.ธรรม
ศาสตร 

0.07 ธ.ค.2537-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป สายบัญชีและการเงิน บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home 
center 

นายนพดล  ผิวเกลี้ยง 40 ปริญญาตรี จิตวิทยา ม.เชียงใหม 0.08 พ.ย.2537-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป สายทรัพยากรบุคคล บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร คาปลีก Home 
center 

นายกษิดิศ  สาระศาลิน 
 

43 ปริญญาโท       บริหารธุรกิจ     
ม.จุฬาฯ 

0.00 พ.ค.2544-ปจจุบัน 
 
2532-.2543 

ผูจัดการทั่วไป     สายขายโครงการ 
 
ผูจัดการทั่วไป    

บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร 
 
บจก.TOA PAINT 

คาปลีก Home 
center 
ผลิตและขายสี 

นายเสรี    เหลาสุขศรีงาม 
 

47 ปริญญาโท        บริหารธุรกิจ 
ม.จุฬาฯ 

0.00 เม.ย.2544-
ปจจุบัน 
ก.พ.2533-มี.ค.
2544 

ผูจัดการทั่วไป     สํานักงานกรรมการ
ผูจัดการ 
ผูจัดการฝายโครงการ 

บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร 
 
บจก.สยามสินธร 

คาปลีก Home 
center 
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย 

นายธีรวุธ    ชัยยะเจริญ 38 ปริญญาตรี       การจัดการ 
รภ.บานสมเด็จเจาพระยา 

0.00 มิ.ย.2544-ปจจุบัน 
 
ต.ค.2541-มิ.ย.
2544 
ธ.ค.2539-ส.ค.
2541 

ผูจัดการทั่วไป  ศูนยกระจายสินคา 
 
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ 
 
Fleet  Controller 

บมจ.โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร 
 
Exel Logistics 
 
TNT Logistics 

คาปลีก Home 
Center 
Distribution Center 
 
Distribution Center 
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