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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมของบริษัท

ประวัติการทํ างานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลังชื่อ – สกุล อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สดัสวนการถอื
หุนในบรษิทั
ณ 30 ม.ิย.
2546 (%)

ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ

1. ดร.ชุมพล   พรประภา 62 - ดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์ บริหารธรุกจิ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม
- ดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์
สาขาการศกึษา JUNIATA
COLLEGE, PA., U.S.A.
- ดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์ บริหารธรุกจิ
สถาบนับัณฑติพฒันบรหิารศาสตร
- ดุษฎบีัณฑติกติตมิศักดิ์
สาขาการ จัดการ คุณภาพ
สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา
- วิทยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร รุน 1

4.35 2515 - ปจจุบัน
2531 - ปจจุบัน
2523 - ปจจุบัน

2514 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2537 - ปจจุบัน
2535 - ปจจุบัน
2534 - ปจจุบัน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษทั เอส.พ.ีอนิเตอรแนชัน่แนล จํ ากดั

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํ ากัด
บริษัท สินทองหลอ จํ ากัด
บริษัท ซี.เอ.อาร.เอส. จํ ากัด
บริษัท เล็กซซัส กรุงเทพฯ จํ ากัด
บริษัท ฐิติพล จํ ากัด

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
จัดจํ าหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
จํ าหนายรถยนตและ จัดจํ าหนาย
เครื่องจักรกลการเกษตร
ผลิตรถจักรยานยนตซูซูกิ
บริษัท โฮลดิ้งส
บริษัท โฮลดิ้งส
ตัวแทนจํ าหนายรถยนต
จํ าหนายอะไหลรถจักรยานยนต

2. นายรักสนิท  พรประภา 57 - ปริญญาตร ีบัญชี
CALIFORNIA COLLEGE OF
COMMERCE, CA., U.S.A.

6.36 2515 - ปจจุบัน
2537 - ปจจุบัน
2530 - ปจจุบัน
2524 - ปจจุบัน
2522 - ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ซี.เอ.อาร.เอส. จํ ากัด
บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติพล จํ ากัด
บริษัท สินพล จํ ากัด

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
บริษัท โฮลดิ้งส
จัดจํ าหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
จํ าหนายอะไหลรถจักรยานยนต
ตัวแทนจํ าหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
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ประวัติการทํ างานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลังชื่อ – สกุล อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สดัสวนการถอื
หุนในบรษิทั
ณ 30 ม.ิย.
2546 (%)

ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ

3. นายสถิตยพงษ  พรประภา 54 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
UNIVERSITY OF DETROIT, MI.,
U.S.A

6.38 2546 - ปจจุบัน
2537 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2540 - ปจจุบัน
2537 - ปจจุบัน
2523 - ปจจุบัน
2522 - ปจจุบัน
2524 – 2546
2532 – ปจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการP
กรรมการ

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด
บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด
บริษัท สินทองหลอ จํ ากัด
สมาคมผูประกอบการรถจกัรยานยนตไทย (TMEA)
บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ซี.เอ.อาร.เอส. จํ ากัด
บริษัท สินพล จํ ากัด
บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํ ากัด
บริษัท ฐิติพล จํ ากัด
บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร จํ ากัด

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซื้อรถจักรยานยนต
บริษัท โฮลดิ้งส
-
จัดจํ าหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
บริษัท โฮลดิ้งส
ตัวแทนจ ําหนายรถจกัรยานยนตซูซูกิ
จํ าหนายอะไหลรถจักรยานยนต
จัดจํ าหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
ผลิตรถจักรยานยนตซูซูกิ

4. นางสาวปฐมา  พรประภา 34 - M.B.A. BABSON COLLEGE,
MA.,U.S.A.

0.50 2544 - ปจจุบัน

2544 - ปจจุบัน

2544 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2541 - ปจจุบัน
2541 - ปจจุบัน
2540 - ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
รักษาการรองกรรมการผูจัดการสายงาน
ฝายบญัชีและการเงนิ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด

บริษัท ชยภาค จํ ากัด
บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร จํ ากัด
บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท สินพล จํ ากัด
บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํ ากัด

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนต

ใหเชาซื้อรถยนต
ผลิตรถจักรยานยนตซูซูกิ
จัดจํ าหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
ตัวแทนจํ าหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
จํ าหนายรถยนตและ จัดจํ าหนาย
เครื่องจักรกลการเกษตร
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ประวัติการทํ างานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลังชื่อ – สกุล อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สดัสวนการถอื
หุนในบรษิทั
ณ 30 ม.ิย.
2546 (%)

ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ

5. นายประพล พรประภา 29 - B.S. BABSON COLLEGE, MA.,
U.S.A.

 - 2544 - ปจจุบัน

2544 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน

2540 - 2544

กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการสายสินเชื่อ
และสายงานสนบัสนนุ
รักษาการผูจัดการฝายอํ านวยการ
รองกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
รักษาการผูจัดการฝายสินเชื่อ
ANALYST

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด
บริษัท ชยภาค จํ ากัด

บริษัท เจ.พี.มอรแกน จํ ากัด

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนต
ใหเชาซื้อรถยนต

สถาบันการเงิน
6. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ 54 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ               

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 2545 - ปจจุบัน

2545 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน

2543 - 2546
2541 - 2543

กรรมการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายสนบัสนนุ
รักษาการผูจัดการฝายปฏบิัติการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูจัดการฝายบริหารกลุมธุรกิจ
ผูจัดการทั่วไป

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด
บริษัท ชยภาค จํ ากัด
บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํ ากัด

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนต
ใหเชาซื้อรถยนต
จํ าหนายรถยนตและจัดจํ าหนาย
เครื่องจักรกลการเกษตร
ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
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ประวัติการทํ างานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลังชื่อ – สกุล อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สดัสวนการถอื
หุนในบรษิทั
ณ 30 ม.ิย.
2546 (%)

ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ

7. นายจักกชัย พานิชพัฒน 65 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
University of Texas, Austin,
TX.,  U.S.A.

- 2546 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2544 - ปจจุบัน
2544 – ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน
2543 - ปจจุบัน
2539 - 2542

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบรหิาร
รองเลขาธิการ

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํ ากัด(มหาชน)
บริษัท พรีซิพารท  จํ ากัด
บริษัท กันยงอิเลคทริก  จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท สหยูเนี่ยน จํ ากัด(มหาชน)
บริษัท เค อาร พริซิชั่น  จํ ากัด(มหาชน)
บริษัท ไทยลิฟทอินดัสตรีส  จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท อมตะซิตี้ จํ ากัด(มหาชน)
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ผลิตชิ้นสวนยานยนต
เครือ่งใชไฟฟา
ผลติและจ ําหนายสนิคาอปุโภคบรโิภค
อิเลคทรอนิคส
ผลติและจ ําหนายลฟิทและบนัใดเลือ่น
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
หนวยงานราชการ

8. นายนพินธ หังสพฤกษ 67 - ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- 2546 - ปจจุบัน

2535 - 2539

ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
รองผูจัดการฝายตรวจสอบ

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต

ธนาคารพาณิชย
9. นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา 59 - ปริญญามหาบณัฑติ

สาขาธรุกจิระหวางประเทศ
UCLA, CA.,  U.S.A.

- 2546 – ปจจุบัน
2535 – ปจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการผูจัดการใหญ

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท  เอ เอ โฮลดิ้งส จํ ากัด

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
อุตสาหกรรมรองเทา

10. นายสุทธิศักดิ์ โลหสวัสดิ์ 53 - ปริญญาตร ีวิทยาศาสตร
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

- 2546 – ปจจุบัน
2546 – ปจจุบัน
2546 – ปจจุบัน
2539 – 2545
2536 – 2545
2539 – 2545

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
ผูชวยผูจัดการใหญ

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)
บริษทั สยามอนิเตอรมลัติมเีดีย จํ ากดั
บริษทั สยามสปอรตมเีดียแมเนจเมนท จํ ากดั
สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทยสายเศรษฐกจิ
บริษัท ซีคอนดิเวลลอปเมนท จํ ากัด
ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
ธุรกิจสิ่งพิมพ
ธุรกิจสิ่งพิมพ
-
พัฒนาอสังหาริมทรัพย
ธนาคารพาณิชย
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ประวัติการทํ างานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลังชื่อ – สกุล อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สดัสวนการถอื
หุนในบรษิทั
ณ 30 ม.ิย.
2546 (%)

ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ

11. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา 44 - ปริญญาตร ีพาณชิยศาสตร
และการบญัชี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

- 2545 – ปจจุบัน

2545 – ปจจุบัน
2537 – ปจจุบัน

กรรมการ
ผูจัดการฝายบัญชี
กรรมการ
ผูจัดการฝายบัญชี

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด
บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนต
ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต

12. นางมาลี เจียรพินิจนันท   42 - ปริญญาตร ี วิทยาการจดัการ
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

- 2545 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน

ผูจัดการสํ านักตรวจสอบภายใน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและรองผูจัดการฝายบัญชี

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด
บริษัท ชยภาค จํ ากัด
บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํ ากัด

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซื้อรถจักรยานยนต
ใหเชาซื้อรถยนต
จํ าหนายรถยนตและจัดจํ าหนาย
เครื่องจักรกลการเกษตร

13. นายพิสิฏฐ เปลี่ยมทรัพย   46 - ปริญญาตร ี รัฐศาสตร
มหาวทิยาลยัรามค ําแหง

- 2545 - ปจจุบัน

2543 – 2545
2541 – 2543

ผูจัดการฝายสินเชื่อ เชาซื้อ
(กรุงเทพและปริมณฑล)
ผูจัดการฝายสินเชื่อ เชาซื้อ (ตางจังหวัด)
ผูจัดการสวนเชาซื้อ

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด
บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนต
ใหเชาซื้อรถจักรยานยนต

14. นายพรศักดิ์ กิรณโสภณ 43 - ปริญญาตร ี นติิศาสตร
มหาวทิยาลยัรามค ําแหง

- 2545 - ปจจุบัน
2543 – 2545

2540 – 2543

ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อ (ตางจังหวัด)
ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อ
(กรุงเทพและปริมณฑล)
ผูจัดการสวนบริหารหนี้พิเศษ

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
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ประวัติการทํ างานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลังชื่อ – สกุล อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สดัสวนการถอื
หุนในบรษิทั
ณ 30 ม.ิย.
2546 (%)

ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ

15. นายวิโรจน แสงธรรม 53 - ปริญญาโท พฒันบรหิารศาสตร
สถาบนับัณฑติพฒันบรหิารศาสตร

- 2546 - ปจจุบัน
2545 – 2546
2542 - 2545

2541 – 2542

ผูจัดการสํ านักกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายบริหารกลุมธุรกิจ
กรรมการ
ผูจัดการฝายสินเชื่อรถยนต
รองผูจัดการทั่วไป

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ชยภาค จํ ากัด

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซื้อรถยนต

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
16. นายไพศาล  วงศธาดา 52 - ปริญญาโท บริหารธรุกจิ (การเงนิ)

สถาบนับัณฑติพฒันบรหิารศาสตร
- 2545 - ปจจุบัน

2543 – ปจจุบัน
2541 – ปจจุบัน
2540 – ปจจุบัน

2538 – ปจจุบัน

2530 – ปจจุบัน
2524 - ปจจุบัน
2524 - ปจจุบัน

กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด
บริษัท ชยภาค จํ ากัด
บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํ ากัด

บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํ ากัด

บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท สินพล จํ ากัด
บริษัท ฐิติพล จํ ากัด

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนต
ใหเชาซื้อรถยนต
จัดจํ าหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
จํ าหนายรถยนตและ จัดจํ าหนาย
เครื่องจักรกลเกษตร
จํ าหนายรถยนตและ จัดจํ าหนาย
เครื่องจักรกลเกษตร
จัดจํ าหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
ผูแทนจํ าหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
จํ าหนายอะไหลรถจักรยานยนต

17. ดร.โสรัชย  อัศวะประภา* 38 - ปริญญาเอกธรุกจิระหวางประเทศ
INTERNATIONAL UNIVERSITY,
SAN DIEGO, CA., U.S.A.

- 2540 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน
2544 – ปจจุบัน
2541 - ปจจุบัน

กรรมการ
Chief Strategist Officer
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด
บริษัท โมโนเทคโนโลยี จํ ากัด
บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท สินพล จํ ากัด

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนต
ซอฟแวรคอมพิวเตอร
จัดจํ าหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ
ตัวแทนจํ าหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ

18. นางสาวรชัดา ศรวีิโรจนวงศ 50 - อนปุริญญา เลขานกุาร
วิทยาลยัเชตพุน

- 2541 - ปจจุบัน
2537 - ปจจุบัน

กรรมการ
ผูจัดการฝายการเงิน

บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด
บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนต
ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและ รถยนต

* ไดลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546
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ประวัติการทํ างานในระยะเวลา 5 ป ยอนหลังชื่อ – สกุล อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด สดัสวนการถอื
หุนในบรษิทั
ณ 30 ม.ิย.
2546 (%)

ชวงเวลา ตํ าแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ

19. นายไพฑูรย
เหลืองวัฒนะวุฒิ

- ปริญญาตร ีเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

- 2545 - ปจจุบัน

2543 - 2546
2541 - 2543

กรรมการ
รักษาการผูจัดการฝายตรวจสอบและ
บริหารหนีพ้เิศษ
ผูจัดการฝายบริหารกลุมธุรกิจ
ผูจัดการฝายสินเชื่อเชาซื้อ

บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด
บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)
บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนต
ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต
ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต

20. นางสาวเพ็ญทิพย
พิเชษฐวีรชัย

49 - Mini MBA.
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

- 2545 - ปจจุบัน
2545 - ปจจุบัน
2543 – ปจจุบัน

2543 – ปจจุบัน
2541 – ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด
บริษัท ชยภาค จํ ากัด
บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํ ากัด

บริษัท ฐิติพล จํ ากัด
บริษัท สินพล จํ ากัด

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนต
ใหเชาซื้อรถยนต
จํ าหนายรถยนตและจัดจํ าหนาย
เครื่องจักรกลเกษตร
จํ าหนายอะไหลรถจักรยานยนต
ตัวแทนจํ าหนายรถจักรยานยนตซูซูกิ

21. นายวิชัย สุรนัคครินทร 40 - ปริญญาตร ีบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- 2541 – ปจจุบัน
2541 – 2546

กรรมการ
ผูจัดการสํ านักกรรมการผูจัดการ

บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด
บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนต
ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต

22. นายประยรู  ทกัษะกรวงศ 50 - ปริญญาตร ีรัฐศาสตร
มหาวทิยาลยัเชียงใหม

- 2546 - ปจจุบัน
2541 – 2543

ผูจัดการฝายสินเชื่อตางจังหวัด
ผูจัดการฝายตรวจสอบและบรหิารหนีพ้เิศษ

บริษัท ซี.วี.เอ. จํ ากัด
บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)

ใหเชาซื้อรถจักรยานยนต
ใหเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนต

23. นายสังคม เหลาโชติ 42 - ปริญญาตร ีบัญชี
มหาวทิยาลยัรามค ําแหง

- 2545 - ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน
2541 - ปจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
ผูจัดการฝายบัญชี

บริษัท ชยภาค จํ ากัด
บริษัท ฐิติพล จํ ากัด
บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนชั่นแนล จํ ากัด

ใหเชาซื้อรถยนต
จํ าหนายอะไหลรถจักรยานยนต
จํ าหนายรถยนตและจัดจํ าหนาย
เครื่องจักรกลเกษตร
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