บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื่อสกุล/ตําแหน่ ง

1.พลเอก ภูดศิ ทัตติยโชติ
ประธานกรรมการ

อายุ
(ปี )

61

คุณวุฒทิ างทางการศึกษา

-ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
(จปร.) รุ่นที่ 25
-โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14
-หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย สําหรับนัก
บริหารระดับสูง รุน่ ที่ 4 สถาบัย
พระปกเกล้า
-หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15
วิทยาลับป้องกันราชอาณาจักร
-หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004

ความ
สัดส่วน
สัมพันธ์ทาง การถือหุน้
ครอบครัว ในบริษทั
ระหว่าง
ณ วันที่
ผูบ้ ริหาร
31/12/59
(ร้อยละ)
-

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
ปจั จุบนั

อดีต

ตําแหน่ ง
-ประธานกรรมการ
-รองประธานกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ
ด้านการปกครองท้องถิน่
-ทีป่ รึกษาคณะกรรมการเสียง
ปฏิรปู ประเทศ
-เจ้ากรมการเงินกลาโหม
-ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ
กลาโหม
-ประธานกรรมการอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ
-ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานด้านพลังงานทหาร
-ประธานคณะกรรมการบริหาร
กิจการวิทยุกระจายเสียง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั
บมจ.เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊
สภาขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
2.นายเยีย่ ม จันทรประสิทธิ ์
รองประธานกรรมการ/
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
ผูกพันกับบริษทั

76

-ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยแคนซัสสเตท เมือง
แมนฮัตตัน รัฐแคนซัสประเทศ
สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 84/2010

-

-

2558-ปจั จุบนั
2558-ปจั จุบนั
2558-ปจั จุบนั
2558-ปจั จุบนั
2558-ปจั จุบนั
2558-ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
อดีต

3. นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญ
ไกรศรี
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
ผูกพันกับบริษทั

41

-ปริญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ
(MIB) มหาวิทยาลัยซีแอตเติล้ ,
สหรัฐอเมริกา
-ประกาศนียบัตร การเงินระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน,
สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาตรี จิตวิทยาการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015

-

15.28

2557-ปจั จุบนั
2557-ปจั จุบนั
2557-ปจั จุบนั
2557-ปจั จุบนั
2557-ปจั จุบนั
2557-ปจั จุบนั
2557-2558
2553-2556
2548-2553
2548-2553

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-ประธานกรรมการ
-กรรมการจรรยาบรรณ
-อนุ กรรมทดสอบความรูค้ วาม
ชํานาญการประกอบอาชีพ ระดับ
วุฒวิ ศิ วกร สาขาวิศวกรรมเคมี
-อนุ กรรมการกํากับการขึน้
ทะเบียนวิศวกรรมเอเปคและ
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน
-ทีป่ รึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี
-ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
ต่างประเทศ
-ประธานกรรมการ

บมจ.เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊
บบส.เอแคป (เอเชีย)
บจ.แคปปิ ตอล โอเค
บจ.โอเค แคช
บจ.โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์
บจ.เอแคป คอนซัลติง้
บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชัน่
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

กรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ทีป่ รึกษาอาวุโส
ผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการ

บมจ.เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊

สภาวิศวกร
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
บจ.สยามกัฟล์

บบส.เอแคป (เอเชีย)
บจ.แคปปิ ตอล โอเค
บจ.โอเค แคช
บจ.โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์
บจ.เอแคป คอนซัลติง้
บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส
Grandtag Financial Group, HK.
บจ.เพชรบุรี เทอมินอล
บจ.สยามกัฟล์ ปิ โตรเคมีคอล

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
4. นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน
บัญชีและการเงิน/
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
ผูกพันกับบริ ษัท/
กรรมการบริหาร

55

-ปริญญาตรีบญ
ั ชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004

-

-

2546-ปจั จุบนั
2557-ปจั จุบนั
2552-ปจั จุบนั
2552-ปจั จุบนั
2552-ปจั จุบนั
2551-ปจั จุบนั
2547-2558
2550-2556
2548-2549

กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ.เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊
บบส.เอแคป (เอเชีย)
บจ.แคปปิ ตอล โอเค
บจ.โอเค แคช
บจ.โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์
บจ.เอแคป คอนซัลติง้
บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส
บ.เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี
บบส.เอแคป

5. นายสมพล ตรีภพนารถ
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
ผูกพันกับบริ ษัท

56

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ปริญญาตรี วิชาเอกการจัดการ
สถาบันราชภัฎสวนสุนนั ทา

-

-

2558-ปจั จุบนั
2557-ปจั จุบนั

บมจ.เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊
บมจ.เอ็ม บี เค

2551-255

กรรมการ
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สาย
บริหารการขาย
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การกลุม่ งาน
สินเชือ่ SMEและกลุ่มงานสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญ่
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยกิจการสาขา

2558-ปจั จุบนั
2558-ปจั จุบนั

กรรมการบริหาร
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์

2558-2558

กรรมการผูจ้ ดั การ

2555-2557

ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ สายงาน
สินเชื่อชุมชน
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์

บมจ.เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฏหมาย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน

6.นายสุพจน์ อาวาส
กรรมการบริหาร

55

- Ph.D. in Business, Marketing
with Distinction
- บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
-ปริญญาโท M.M. สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์
-ปริญญาโท M.A. Victoria
University of Wellington,
New Zealand
-หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
1

0

2553-2556

-

-

0

2554-2557

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การ
ธนาคารและสถาบันการเงินสภา

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
พิษณุโลก
7. นายพิจารณ์ สุขภารังษี
กรรมการ

54

-ปริญญาโท คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยลอนดอน
-ปริญญาโท คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยวอร์วคิ
-ปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ประกาศนียบัตร เนติบณ
ั ฑิตยสภา
-หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 137/2010
-อบรม Seminar Anti Corruption
(C-Seminar) 1-2013

-

0.00008

2553-2555

กรรมการผูจ้ ดั การสํานักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมภิ าค

2558-ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการและทนายความ
หุน้ ส่วน

2548-2558
2530-2548

ผู้แทนราษฎร
ธนาคารออมสิน

บมจ.เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊
บจ.สํานักงานกฏหมายกรุงเทพ โกลบอล
บจ.สํานักงานกฏหมายสยามซิต้ี
บจ.ทีป่ รึกษากฏหมายสากล

กรรมการและทนายความ
หุน้ ส่วน
ทนายความหุน้ ส่วน

8.พล.ต.อ. อํานาจ อันอาตม์งาม
กรรมการ

60

-รัฐประศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิต
โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
-ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-

-

2558-ปจั จุบนั
อดีต

กรรมการ
ตํารวจ ทีป่ รึกษา (สบ10)

บมจ.เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

9. นายณฐพร อิงคนินันท์
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

51

-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-ปริญญาตรีบญ
ั ชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

-

-

2558-ปจั จุบนั

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
ผูจ้ ดั การทัวไป
่
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี
ผูจ้ ดั การทัวไป
่
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ย
สนับสนุ นธุรกิจ

บมจ.เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊

2553-ปจั จุบนั
2553-2553
2550-2552
2547-2550

สํานักงานนิดหน่ อยการบัญชี
บจ. มาสเตอร์คาร์เรนทอล
บจ. อะเฮดออล
บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
10.นางสาวพิมพวลัญช์ สุวตั ถิกลุ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

51

-ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
บัณฑิต โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ
(การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม
-ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
บัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทัวไป
่ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
-ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
บัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทัวไป
่ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
สถาบันราชภัฎจันทรเกษม

-

-

ปจั จุบนั
2556-ปจั จุบนั
2549-ปจั จุบนั
2557-ปจั จุบนั
2549-ปจั จุบนั
2549-2554

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
กรรมการบริหาร

บมจ.เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊
บจ. พีเพิล โซไซตี้
บจ. อินดีเพนเด็นท์ แอดไวเซอร์
บจ. เอเชีย โพรไวเดอร์
บจ. พี อินขัวร์รนั ส์ โบรกเกอร์
บมจ. กมลประกันภัย

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื่อสกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างทางการศึกษา

ความ
สัดส่วน
สัมพันธ์ทาง การถือหุน้
ครอบครัว ในบริษทั
ระหว่าง
ณ วันที่
ผูบ้ ริหาร
31/12/59
(ร้อยละ)

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

กรรมการที่ลาออกช่วงระหว่างปี 2559
1. นายธวัชชัย ม่วงไหมแพร
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ลาออกเมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

-ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์บณ
ั ฑิต
(การเงิน และเศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาตรีนิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต (จบ
พร้อมกับธรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 62/2005
-หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004

-

-

2558-2559
ปจั จุบนั
2554
2547-ปจั จุบนั
2547-2550
2542-2546

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร
ทีป่ รึกษาอิสระทางการเงินและการ
ลงทุน
กรรมการทีป่ รึกษาการบริหาร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊
บจ.สยามธานี กรุ๊ป
กิจการทัวไป
่
4 บริษทั ในเครือบจ.สยามธานี กรุป๊
บมจ. ฟาร์มาคอสเม็ท
บจ. คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื่อสกุล/ตําแหน่ ง

2.นายชนะชัย จุลจิราภรณ์
กรรมการบริหาร

อายุ
(ปี )

45

ลาออกเมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2559
3.นางสุวรรณา พิมพะกร
ประธานกรรมการ

ลาออกเมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
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-ปริญญาโท MBA
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-หลักสูตร Corporate Governance
for Capital Market Intermediaries
(CGI) 8/2015
-หลักสูตร Director Certification
Program Update (DCPU) 4/2015
-หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 136/2010
-หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009
-ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ความ
สัดส่วน
สัมพันธ์ทาง การถือหุน้
ครอบครัว ในบริษทั
ระหว่าง
ณ วันที่
ผูบ้ ริหาร
31/12/59
(ร้อยละ)

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา

กรรมการที่ลาออกช่วงระหว่างปี 2559
2558-2559
2555-ปจั จุบนั

-

-

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษทั

2555-2554
2544-2552

กรรมการ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหาร
รองผูอ้ าํ นวยการ

บมจ.เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊
บล.คันทรีก่ รุ๊ป (มหาชน)
บล.ฟิ นันเซีย ไซรัส (มหาชน)
บล.ซีมโิ ก้ (มหาชน)

2558-ปจั จุบนั
2558-ปจั จุบนั
2556-ปจั จุบนั
2556-2557
2555-2556
2552-2555

ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส
ผูอ้ าํ นวยการ

บมจ.เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊
บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
โรงเรียนสุภาคมศึกษา
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

บริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
ชื่อสกุล/ตําแหน่ ง

8.นางวัลภา สุนากร
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
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-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกริก

ความ
สัดส่วน
สัมพันธ์ทาง การถือหุน้
ครอบครัว ในบริษทั
ระหว่าง
ณ วันที่
ผูบ้ ริหาร
31/12/59
(ร้อยละ)
ช่วงเวลา
2558-ปจั จุบนั
2558-ปจั จุบนั
2556-2558
2554-2556
2552-2554
2546-2552

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านกํากับ
และตรวจสอบ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน
กํากับและตรวจสอบ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน
กํากับและตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงาน/บริษทั
บมจ.เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊

บล. เออีซี จก.(มหาชน)
บล.แอพเพิลเวลธ์ จก.(มหาชน)
บล.ฟิ นันเซีย ไซรัส (มหาชน)
บล.โกลเบล็ก จก.
บล.ฟาร์อสี ท์ จก.

ลาออกเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
นายวิสตู ร นรเศรษฐสถาพร
เลขานุ การบริษทั

-ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-วิสามัญสมาชิก เนติบณ
ั ฑิตยสภา
ทนายความใบอนุ ญาตเลขที่
12207/2529

-

-

ปจั จุบนั
2554-2559
2549-2552
2544-2546
2530-ปจั จุบนั

เลขานุ การบริษทั
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝา่ ยกฎหมาย
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการบริหาร
รองเลขาธิการ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยกฎหมาย
ทนายความและทีป่ รึกษา
กฎหมาย

บมจ.เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊
บจ. เคแทค แอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วสิ
สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
บมจ. อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีกลั ไทย
(TPI)
สํานักงาน ชิงชัย ต่อประดิษฐ์
ทนายความ
สํานักงานกฎหมาย ชูธรรม ทนายความ

