เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

เอกสารแนบ 1 - หน้ าที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

1. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริ ฐ
- ประธานกรรมการบริ ษัท
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

63 - ปริ ญญาตรี
แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี
- วุฒบิ ตั ร American Board of Internal Medicine
- ปริ ญญาบัตร (ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรม)
Resident in Internal Medicine ณ Christ's
Hospital, Oaklawun, Illinois, USA กรกฎาคม
2522 – มิถนุ ายน 2525
- วุฒบิ ตั ร American Board of Rheumatology
(ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรครู มาติสซัม่ ) ณ Fellow in
Rheumatology at Loma Linda University,
California,USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุ่ นที่ 82/2006

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

สัดส่ วน
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือ
หุ้นใน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
(%)
2558 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
- ผลิต จาหน่าย และ
บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์
ส่งออก มอเตอร์
2555 - ปั จจุบนั กรรมการ
- บริ การเกี่ยวกับความ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป
บันเทิง
2546 – ปั จจุบนั กรรมการผู้อ านวยการ / กรรมการบริ หาร - สถานพยาบาล
โรงพยาบาลพระรามเก้ า จากัด
2538 - ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร
- ดาเนินธุรกิจผลิตและ
บจ. รี ไล (ประเทศไทย)
จาหน่ายก๊ อกน ้า
2553 - 2557 กรรมการคณะกรรมการ
- สถาบันการศึกษา
มูลนิธิ The Foundation of International
Education (FIE), NIST International
School
2548 - 2549 กรรมการ
- ธุรกิจและอุตสาหกรรม
ศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านชีววิทยาศาสตร์ ของ
ด้ านชีววิทยาศาสตร์
ประเทศไทย
2547 – 2549 กรรมการคณะกรรมการ
- รัฐวิสาหกิจจาหน่าย
การไฟฟ้านครหลวง
พลังงานไฟฟ้า
2545 - 2549 กรรมการคณะกรรมการ
- รัฐวิสาหกิจสังกัด
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา

เอกสารแนบ 1 - หน้ าที่ 1

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

2. นายวิรัช ชาญพานิชย์
65
- รองประธานกรรมการบริ ษัท

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –
3. นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้จดั การ
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

55

สัดส่ วน
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
หุ้นใน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
(%)
- ปริ ญญาตรี
ไม่มี
2558 –ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ
- ผลิต จาหน่าย และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ MAPUA Institute of
บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์
ส่งออก มอเตอร์
Technology Mini MBA หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2529 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
- ติดตังระบบสุ
้
ขาภิบาล
(อยู่ระหว่างการสมัครเข้ าอบรม หลักสูตร Director
บจก. โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ ง เซอร์ วสิ
และสาธารณูปโภค
Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 122/2015 ใน
2525 - 2528 ผู้จดั การทัว่ ไป
- รับเหมาติดตัง้
วันที่ 12 ตุลาคม 2558)
Hart Engineering (Thailand) Ltd.,PART
สาธารณูปโภค
- ปริ ญญาตรี
น้ องชายของ
2558 – ปั จจุบนั กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร /
- ผลิต จาหน่าย และ
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) สถาบันรัชต์ภาคย์
นางพจมาน
กรรมการผู้จดั การ / กรรมการบริ หารความ
ส่งออก มอเตอร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation วงศ์สวุ รรณ
เสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
Program(DAP) รุ่ นที่ 116/2015
(บุคคลลาดับ 5)
ค่าตอบแทน
บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์
2550 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร
- ผลิต ส่งออก และขายส่ง
บจ.ที.ซี.เรซิตนั
แผ่นตัด แผ่นหินเจีย
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1 - หน้ าที่ 2

2539 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร
บจ.รี ไล (ประเทศไทย)
2550 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร
บจ.วัตสันฟอเซ็ท

- ดาเนินธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายก๊ อกน ้า
- ประกอบกิจการจาหน่าย
เครื่ องสุขภัณฑ์

2552 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ หาร
ที.ซี.เทรดดิ ้งเฮ้ าส์

- ประกอบกิจการจาหน่าย
ปั๊ มเคมี

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

4. นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสาย
งานการตลาด
- เลขานุการบริ ษัท

5. นางพจมาน วงศ์สวุ รรณ
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
- รองกรรมการผู้จดั การสาย
งานบัญชีและการเงิน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

39 - ปริ ญญาตรี
หลานของนาย
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
วสันต์
(ภาคภาษาอังกฤษ) หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
อิทธิโรจนกุล
(การเงินและการธนาคาร)
(บุคคลลาดับ 3)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท
International Business Thunderbird University
Arizona, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program(DAP) รุ่ นที่ SEC/2015
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary
Program รุ่ นที่ 64/2015
57 - ปริ ญญาตรี
พี่สาวของนาย
คณะรัฐกิจบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์
วสันต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อิทธิโรจนกุล
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation (บุคคลลาดับ 3)
Program(DAP) รุ่ นที่ SEC/2015

สัดส่ วน
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือ
หุ้นใน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
(%)
16.50 2548 – ปั จจุบนั กรรมการ / กรรมการบริ หาร / ผู้ช่วยกรรมการ - ผลิต จาหน่าย และ
ผู้จดั การสายงานการตลาด / เลขานุการ
ส่งออก มอเตอร์
บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์

(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวพจมาน อิทธิโรจนกุล

เอกสารแนบ 1 - หน้ าที่ 3

1.00

2545 – ปั จจุบนั กรรมการ / กรรมการบริ หาร / รองกรรมการ
ผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน
บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์
2537 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ
บจก. ฟลายอัส ทราเวิล เซ็นเตอร์
ฝ่ ายจัดซื ้อ
2542 – 2544 บจก.ฟาสโก้ มอเตอร์ ส (ประเทศไทย)

- ผลิต จาหน่าย และ
ส่งออก มอเตอร์
- จาหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน
และให้ บริ การนาเที่ยว
- ผลิตและจาหน่าย
มอเตอร์ ไฟฟ้าทุกชนิด

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

6. นายคริ สโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป
- กรรมการ
- รองกรรมการผู้จดั การ
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการบริ หารความเสี่ยง
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

67 - ปริ ญญาตรี
Bachelor Technology in Electrical Engineering
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 117/2015

ไม่มี

7. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

47 - ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท
มหาบัณฑิต (การเงิน)
คณะคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุ่ นที่ 160/2012

ไม่มี

สัดส่ วน
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือ
หุ้นใน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
(%)
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ / กรรมการบริ หาร / รองกรรมการ - ผลิต จาหน่าย และ
ผู้จดั การ /กรรมการบริ หารความเสี่ยง
ส่งออก มอเตอร์
บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์
2539 – 2544 Managing Director & President
- ดาเนินธุรกิจให้
บริ ษัท ฟาสโก้ เอเชียแปซิฟิค จากัด
คาปรึกษาธรุ กิจ
2523 – 2539 Managing Director, Indonesia – President - นาเข้ า ผลิต ส่งออก และ
& Country Manager
ขายสินค้ าประเภทหม้ อ
บริ ษัท เอบีบี จากัด
แปลงไฟฟ้า
2558 – ปั จจุบนั กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน
- ผลิต จาหน่าย และ
กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
ส่งออก มอเตอร์
กรรมการบริ หารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์
หุ้นส่วนผู้จดั การ
2549 - ปั จจุบนั บจก.เจดี พาร์ ทเนอร์
- ดาเนินธุรกิจที่ปรึกษา
กรรมการ
ทางการเงิน
2551 – ปั จจุบนั บจก.บรรญา
- ประกอบกิจการจัดทาสื่อ
ดิจิตอล
2550 – ปั จจุบนั กรรมการ
- รับจ้ างเขียน ติดตัง้ วาง
บจก. เน็ทคอม แอคคิวเรท โซลูชนั่ ส์
ระบบ ซ่อมบารุ งรักษา
2535 – 2557 อาจารย์พิเศษ
คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาบันการศึกษา

เอกสารแนบ 1 - หน้ าที่ 4

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

สัดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)

7. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน
(ต่อ)

ช่ วงเวลา
2545 – 2546

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

8. พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรี ยงไกร 58 - ปริ ญญาตรี
- กรรมการ
รัฐประสานศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ตารวจ) โรงเรี ยนนายร้ อย
- กรรมการอิสระ
ตารวจ
- กรรมการตรวจสอบ
- ปริ ญญาตโท
(ชื่อ-สกุลเดิม)
ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ บั ณ ฑิ ต ( บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า )
- ไม่มี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program(DAP) รุ่ นที่ 116/2015

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ไม่มี

เอกสารแนบ 1 - หน้ าที่ 5

-

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ผู้อานวยการ
สายงานวาณิชธนกิจ
บจก.หลักทรัพย์แอสเซท พลัส
2541 – 2542 ผู้อานวยการ
สานักกรรมการผู้จดั การ
บมจ.แกรมมี่ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์
2540 – 2541 ผู้จดั การ Direct Investment
บจก.อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชัน่ แนล แอสชัว
รันส์
2558 – ปั จจุบนั กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ
บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์
2526 – ปั จจุบนั ผู้บญ
ั ชาการ
โรงเรี ยนนายร้ อยตารวจ
2553 – 2556 รองผู้บญ
ั ชาการ
ตารวจภูธร ภาค 4
2551 – 2553 ผู้บงั คับการ
ตารวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทธุรกิจ
- นายหน้ าซื ้อขาย
หลักทรัพย์
- บริ การเกี่ยวกับความ
บันเทิง
- บริ การรับเป็ นผู้จดั การ
และดูแลผลประโยชน์ให้
บุคคล
- ผลิต จาหน่าย และ
ส่งออก มอเตอร์
- หน่วยงานราชการ
- หน่วยงานราชการ
- หน่วยงานราชการ

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

9. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวเพ็ญนภา เลิศประดิษฐ์

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

61 - ปริ ญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาเอก
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนวา สหรัฐอเมริ กา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 3/2003
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) รุ่ นที่ 68/2005

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

สัดส่ วน
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือ
หุ้นใน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
(%)
2558 – ปั จจุบนั กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
- ผลิต จาหน่าย และ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
ส่งออก มอเตอร์
พิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2554– ปั จจุบนั บจก.เพนส์มาร์ เก็ตติ ้งแอนด์ดสิ ทริ บิวชัน่
- ผลิตปลากระป๋ อง ตรา
ซูเปอร์ ซีเซฟ และบะหมี่
กึง่ สาเร็ จรู ปตรานิสชิน
2546 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หารและผู้อานวยการฝ่ าย
- ตัวแทนจาหน่ายสินค้ า
บจก.ไอซีซี อินเตอร์ เนชัน่
อุปโภคบริ โภค
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2556 – ปั จจุบนั บมจ.แพลน บี มีเดีย
- รับจ้ างทาสื่อโฆษณา ให้
กรรมการ
เช่าพื ้นที่โฆษณาและ
เวลาในการ
2539 – 2555 บมจ. เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักซ์ จากัด
- ผลิตและจาหน่ายอาหาร
กรรมการ
กึง่ สาเร็ จรู ปทังในและ
้
ต่างประเทศ
2533 – 2554 บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์
- ผลิตและจาหน่ายบะหมี่
กึง่ สาเร็ จรู ป
2533 – 2553 กรรมการ
- ประกอบธุรกิจจาหน่าย
บมจ. สหพัฒพิบลู
สินค้ าอุปโภคและบริ โภค

เอกสารแนบ 1 - หน้ าที่ 6

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

10. นางนุชรัตน์ อิทธิโรจนกุล
62 - มัธยมปลายหรื อเทียบเท่า
- ผู้บริ หาร
ปวช. โรงเรี ยนเซนต์จอห์นคอมเมิร์ส
- รองกรรมการผู้จดั การสาย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
งานโลจิสติกส์และวางแผน
Program(DAP) รุ่ นที่ 114/2015
ธุรกิจ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวนุชรัตน์ อัศววริ ยชน
11. นางสาวนรี รัตน์ อิทธิโรจนกุล 37 - ปริ ญญาตรี
- กรรมการบริ หาร
Bachelor of Marketing and E-Commerce
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การฝ่ าย
Deakin University (Melbourne, Australia)
งานสนับสนุนองค์กร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program(DAP) รุ่ นที่ 114/2015

12. นายปภัสร์ อิทธิโรจนกุล
- กรรมการบริ หาร
- ผู้จดั การสายงานการผลิต

24 - ปริ ญญาตรี
Bachelor of arts: Business and Management
Studies, Management Development Institute of
Singapore

สัดส่ วน
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือ
หุ้นใน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
(%)
พี่สะใภ้ ของนาย
2557 – ปั จจุบนั รองกรรมการผู้จดั การ
- ผลิต จาหน่าย และ
วสันต์ อิทธิโรจ
สายงานโลจิสติกส์และวางแผนธุรกิจ
ส่งออก มอเตอร์
นกุล
บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์
(บุคคลที่ 3)
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร

หลานสาวของ
นายวสันต์ อิทธิ
โรจนกุล
(บุคคลที่ 3)

หลานชายของ
นายวสันต์ อิทธิ
โรจนกุล
(บุคคลที่ 3)

16.50

16.50

เอกสารแนบ 1 - หน้ าที่ 7

2558 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายงานสนันสนุนองค์กร
บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์
ผู้จดั การฝ่ ายซื ้อ
2545 - 2558 บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์
เจ้ าหน้ าที่สานักงานวิเคราะห์โครงการลงทุน
2544 – 2545 ภาครัฐ
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Export Sales Administration
2544
บจก.ฟาสโก้ (ประเทศไทย)
2558 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร
บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์
2556 – ปั จจุบนั ผู้จดั การสายงานการผลิต

- ผลิต จาหน่าย และ
ส่งออก มอเตอร์

- ผลิต จาหน่าย และ
ส่งออก มอเตอร์
- หน่วยงานภายใต้ สงั กัด
ของสานักนายกรัฐมนตรี
- ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ า ย
มอเตอร์ ไฟฟ้าทุกชนิด
- ผลิต จาหน่าย และ
ส่งออก มอเตอร์
- ผลิต จาหน่าย และ
ส่งออก มอเตอร์

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ ง

13. นางปาหนัน พงษ์พานิช
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นางสาวปาหนัน สร้ อยเซียน
- สมุห์บญ
ั ชี

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

41 - ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฎนครปฐม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ าง
ผู้บริหาร
ไม่มี

สัดส่ วน
ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือ
หุ้นใน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
(%)
2545 - ปั จจุบนั สมุห์บญ
ั ชี
- ผลิต จาหน่าย และ
บจก.ไพโอเนียร์ มอเตอร์
ส่งออก มอเตอร์
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