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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของบริษัท

ประวัติการทํ างานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ชื่อ – สกุล / ตํ าแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท ณ
4 ตุลาคม 2545

(%)

ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ

1. นายชาญ อิสสระ
ประธานกรรมการ

86 มหาวิทยาลัย คมิซานเฉาโจ
มณฑลกวางตุง ประเทศจีน

0.00045 2514 – ปจจุบัน
2521 – ปจจุบัน
2524 – ปจจุบัน
2527 – ปจจุบัน
2531 – ปจจุบัน

2532 – ปจจุบัน

2534 – ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท เอส.ซี.ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด
บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จํ ากัด
บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จํ ากัด
บริษัท ซี.ไอ.โฮลดิ้ง จํ ากัด
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีซอรท
ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด
บริษัท ชะอํ ารวมทุน จํ ากัด
บริษัท ฉลองกรุงการเกษตร จํ ากัด
บริษัท ซิตี้ คลับ จํ ากัด
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด
(มหาชน)
บริษัท สวนเพชร จํ ากัด
บริษัท โกลบอล พร็อพเพอตี้ เมเนจเมนท
จํ ากัด

ใหเชาอาคารสํ านักงาน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย RCA
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ธรุกิจกอสราง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ซือ้ – ขายอสังหาริมทรัพย(ที่ดิน)
ซือ้ – ขายอสังหาริมทรัพย(ที่ดิน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย
รบับริหารอาคาร และประมูล
ยางมะตอย
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ประวัติการทํ างานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ชื่อ – สกุล / ตํ าแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท ณ
4 ตุลาคม 2545

(%)

ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2. นายสงกรานต อิสสระ
กรรมการผูจัดการ
(มีอํ านาจลงนาม)

48 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
University of Bloomington

40.00 2524 – ปจจุบัน

2544 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน

กรรมการผูจัดการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด
(มหาชน)
บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จํ ากัด
บริษัท ชะอํ ารวมทุน จํ ากัด
บริษัท นารายณรวมพิพัฒน จํ ากัด
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีซอรท
ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด
บริษัท สวนเพชร จํ ากัด
บริษัท เอส.ซี.ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด
บริษัท ซี.ไอ. อินเตอรเนชั่นแนลลิสซิ่ง
จํ ากัด
บริษัท ฉลองกรุงการเกษตร จํ ากัด
บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนส จํ ากัด
บริษัท ซี.ไอ.เอช ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย RCA
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ใหเชาอาคารสํ านักงาน
ใหเชาอาคารสํ านักงานในโครง
การ RCA
ซือ้ – ขายอสังหาริมทรัพย(ที่ดิน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
พัฒนาอสังหาริมทรัพย

3. นางสาวพรชดา อิสสระ
กรรมการ

43 ปริญญาโท Fine Arts,
California Institute of the
Arts

0.00023 2538 – ปจจุบัน กรรมการ และ
ผูอํ านวยการโครงการ
ชาญอิสสระซิตี้โฮม

บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จํ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย

4.นางลนิดา ประเสริฐสม
กรรมการ

48 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง

0.00 2532 – ปจจุบัน ทีป่รึกษาทางการเงินและ
การบัญชี

บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จํ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย
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ประวัติการทํ างานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ชื่อ – สกุล / ตํ าแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท ณ
4 ตุลาคม 2545

(%)

ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ

5.นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการ

51 ปริญญาโท
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปริญญาโท
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

0.00 2536 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการใหญ

กรรมการผูจัดการใหญ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํ ากัด
(มหาชน)
บริษัท เอชดี ดิสทรีบิวเตอร       
(ประเทศไทย) จํ ากัด
บริษัท เอส แอนด พี ดิสทรีบิวชั่น แอนด
เซลล จํ ากัด

จํ าหนายอาหาร เบเกอรี่

นํ าเขาไอศครีม

ขายผลิตภัณฑขนม อาหารและ
เครื่องดื่ม

6.นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ
กรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

47 ปริญญาโททางดานกฏหมาย
เปรียบเทียบ
Southern Methodist
University

0.00 2533 – ปจจุบัน Executive Partner Siam Premier International Law Office
Limited

บริษัทที่ปรึกษาดานกฎหมาย
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ประวัติการทํ างานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ชื่อ – สกุล / ตํ าแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท ณ
4 ตุลาคม 2545

(%)

ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ

7.นายวิทิต รัชชตาตะนนัท
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

48 ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร
Harvard University, USA

0.00 2539 – 2542

2544 – ปจจุบัน

ผูอํ านวยการสํ านักงาน
คณะกรรมการรวมภาค
รฐับาลและเอกชนเพื่อ
แกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจ
ผูอํ านวยการสํ านัก
นโยบายเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ
ผูอํ านวยการสํ านัก
สังคมมหภาค
ผูชวยเลขาธิการ

กรรมการ
กรรมการบริหารกิจการ

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการรณรงคให
ใชสินคาและบริการไทย
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอํ านวย
การธนาคารคลังสมอง

สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สถาบันไทย-เยอรมัน
องคการสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวง
การคลัง
สํ านักนายกรัฐมนตรี

สํ านักนายกรัฐมนตรี

หนวยงานภาครัฐ

หนวยงานภาครัฐ

หนวยงานภาครัฐ

หนวยงานภาครัฐ

หนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐ

องคกรของรัฐ

องคกรของรัฐ
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ประวัติการทํ างานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง
ชื่อ – สกุล / ตํ าแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท ณ
4 ตุลาคม 2545

(%)

ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ

8.นายพินิจ พัวพันธ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

35 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
The London School of
Economic and Political
Science

0.00 2537 – 2541
2541 – 2542
2542 – 2543
2542 – 2543
2543 – ปจจุบัน

Associate
Vice President
Director
Managing Partner
Principal

Salomon Brothers
Salomon Smith Barney
CapMaxx Partners Limited
CapMaxx Company Limited
Quinessential Holdings (BVI)

ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
Investment and Trading

9. นางธรีาภรณ ศรีเจริญวงศ
กรรมการ และผูจัดการฝาย
พัฒนาโครงการ

38 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

0.00 2533 – ปจจุบัน ผูจัดการฝายพัฒนา
โครงการ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด
(มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

10. นายวีรชัย วิจิตรธนากุล
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

46 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร

0.00 2532 – 2540

2541 – ปจจุบัน

ผูจัดการทั่วไปและ
ผูจัดการฝายบัญชี
ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํ ากัด

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด
(มหาชน)

ผลิตและจํ าหนายเหล็กเสน

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

11.นางวิมลวรรณ เนืองนอง
ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ

45 ปริญญาตรี รัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง

1.02 2538 – ปจจุบัน ผูจัดการฝายบุคคลและ
ธุรการ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด
(มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

12.นางสาวสลิลา อาดัม
ผูจัดการฝายการตลาด

31 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต

0.00 2542 – 2545

2545 - ปจจุบัน

หัวหนาฝายการตลาด

ผูจัดการฝายการตลาด

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด
(มหาชน)
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด
(มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย

พัฒนาอสังหาริมทรัพย
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