บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กรรมการบริษัท
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ
(มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
26 เม.ย. 2549
จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (3 แห่ง)

อายุ
(ปี )
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- ปริญญาตรี B.S. สาขาคณิตศาสตร์
จากสถาบันเซนต์จอห์น ฟิ ชเชอร์
คอลเลจ New York, U.S.A.
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program
(DCP) ปี 2550
- Director Accreditation Program
(DAP) ปี 2550

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
- พี่ชาย
นายสุทธิธรรม
- อานายปริญญ์
และนางยุวดี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ทางาน
2537
ประธานบริหารธุรกิจกลุม่
อุตสาหกรรมและค้ าส่ง
2543
ประธานกรรมการบริหาร
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2546 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2546 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2549 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2544 - ปั จจุบนั
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

บริษัทในเครือเซ็นทรัล
บจ. เซ็นทรัลมาร์ เก็ตติ ้งกรุ๊ป
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน
บจ. กลุม่ เซ็นทรัล

หน้ า 113

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ
(ปี )
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- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้า University of Maryland
(College Park), New York, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
(Operations Research)
Iona University, New York, U.S.A.

วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
19 ม.ค. 2547
จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (5 แห่ง)

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
0.12%
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
0.12%
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program
(DCP) ปี 2546
อื่นๆ
- หลักสูต รภาครั ฐร่ ว มเอกชน วปรอ.
รุ่น 4313 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
- น้ องชาย
นายสุทธิศกั ดิ์
- อานายปริญญ์
และนางยุวดี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ทางาน
2545 - 2556
ประธานกรรมการบริหาร
2554 - 2555
กรรมการ
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2545 - ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการบริหาร
2545 - ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการบริหาร
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการ
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
2547 - ปั จจุบนั
กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2545 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2545 - ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร
2545 - ปั จจุบนั
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
บจ. กลุม่ เซ็นทรัล
บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บมจ. ทีวีธันเดอร์
บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน
และกรรมการบริษัทย่อย

บจ. เอิร์ธแคร์
บจ. เดอะวินเทจคลับ
บจ. เซ็นทรัลโฮลดิ ้ง

หน้ า 114

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายสมชัย อภิวัฒนพร
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
26 เม.ย. 2549

จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (4 แห่ง)

อายุ
(ปี )
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- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การจัดการงานสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) ปี 2547
- Director Certification Program
(DCP) ปี 2549
- Audit Committee Program (ACP)
ปี 2551

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทางาน
2555 - 2557
ประธานกรรมการอานวยการ
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2551 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2554 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2555 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
บมจ. เฟอร์ รั่ม
(เดิมคือ บมจ. เอ็ม ลิ ้งค์ เอเชีย
คอร์ ปอเรชัน่ )
บมจ. แม็คกรุ๊ป
บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

อื่นๆ
- Top Executive Program in
Commerce & Trade (TEPCoT) รุ่นที่ 4
วิทยาลัยการค้ าและลงทุน
- ประกาศนียบัตร (หลักสูตร วตท. 5)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปรอ. 2546)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

หน้ า 115

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายโยธิน อนาวิล
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
21 เม.ย. 2554

จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (3 แห่ง)

อายุ
(ปี )

67
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สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล และ
วิศวกรรมไฟฟ้า,
University of Maryland, U.S.A.
- ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า,
George Washington University, U.S.A.
- ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า,
University of Cincinnati, U.S.A.

ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 60 ปี 2549
- Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 101 ปี 2551
- Chartered Director Class (CDC)
รุ่นที่ 3 ปี 2551
- Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที่ 24 ปี 2551
- Role of the Compensation
Committee Program (RCC)
รุ่นที่ 8 ปี 2551
- Financial Statements Demystified
for Directors (FSDD) ปี 2552

ไม่มี

ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ทางาน
2534 - 2556
กรรมการบริหาร
2534 - 2556
กรรมการบริหาร
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2549 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/
กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2545 - ปั จจุบนั
ประธานฝ่ ายบริหาร

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

บจ. เดอะวินเทจคลับ
บจ. แฟร์ เวย์แอสเตท
บมจ. จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล

บมจ.เมืองไทยลิสซิ่ง

บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

บจ. ป๊ อปเน็ทเวอร์ ค

หน้ า 116

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายจรัล มงคลจันทร์
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
25 เม.ย. 2551
จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (1 แห่ง)

อายุ
(ปี )

68

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์
พัฒนาเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 111 ปี 2551
- Audit Committee Program
(ACP) รุ่นที่ 32 ปี 2553
- Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) รุ่นที่ 9 ปี 2553
- Monitoring Fraud Risk
Management (MFM) รุ่นที่ 4 ปี 2553
- Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management
(MIR) รุ่นที่ 9 ปี 2553
- Monitoring the Quality of Financial
Reporting (MFR) รุ่นที่ 11 ปี 2553
อื่นๆ
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 4313)

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทางาน
2549 - 2552

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายงานบริการส่วนกลาง
2549 - 2556
กรรมการ
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2551- ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ธนาคารทหารไทย
บจ. บริจวิว
บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

หน้ า 117

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายวิทยา ชวนะนันท์
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
26 เม.ย. 2549
จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (2 แห่ง)

อายุ
(ปี )

59

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาการคลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ สหรัฐอเมริกา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
- Director Accreditation Program
ไม่มี
(DAP) ปี 2549
- Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 84 ปี 2550
- Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที่ 32 ปี 2553
- Monitoring Fraud Risk Management
(MFM) รุ่นที่ 4 ปี 2553

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2531 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

บมจ. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์
บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2522 - ปั จจุบนั
2528 - ปั จจุบนั
2530 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ

บจ. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้ าง
บจ. วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม
บจ. วิจิตรภัณฑ์ฟาร์ ม

2535 - ปั จจุบนั
2537 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

บจ. วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท
บจ. ซี.วี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์

2539 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ. ชวนะนันท์โฮลดิ ้ง

หน้ า 118

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายครรชิต บุนะจินดา
กรรมการ/ กรรมการอิสระ
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
22 เม.ย. 2553
จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (2 แห่ง)

อายุ
(ปี )

49

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
(Finance and International
Business)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 30 ปี 2546,
Fellow Member
- Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 35 ปี 2548
- Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที่ 14 ปี 2549
- Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management
(MIR) รุ่นที่ 6 ปี 2552
- Monitoring the Quality of Financial
Reporting (MFR) รุ่นที่ 8 ปี 2552
- Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) รุ่นที่ 5 ปี 2552

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทางาน
2545 - 2555
2545 - 2558
2548 - 2557
2549 - 2554
2549 - 2556
2550 - 2555

รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการร่วม

2556 - 2558
กรรมการ
2557 - 2558
กรรมการ
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการอิสระ
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ

บจ. ไพรเวท อิควิตี ้ (ประเทศไทย)
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. ทรู วิชนั่ ส์
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา
Asian Corporate Governance
Association Limited,
Hong Kong
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
บจ. อักษร เอ็ดดูเคชัน
บมจ. เคซีอี อีเล็กทรอนิกส์
บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน
บจ. เซ็น คอร์ เปอเรชัน กรุ๊ป

หน้ า 119

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
(มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
26 เม.ย. 2549
จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (4 แห่ง)

อายุ
(ปี )

54

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี B.A. (Accounting)
Skidmore College, New York,
U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program
(DCP) ปี 2543
- Director Accreditation Program
(DAP) ปี 2548
- Audit Committee Program
(ACP) ปี 2548
- The Role of Chairman Program
(RCP) ปี 2548
- Chief Financial Officer ปี 2549
- Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management
(MIR) ปี 2550
- Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) ปี 2550

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
0.22%
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
0.21%
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
(ลดลง 0.01%)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
- หลาน
นายสุทธิศกั ดิ์
และ
นายสุทธิธรรม
- น้ องชาย
นางยุวดี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทางาน
2542 - 2555

กรรมการ

บมจ. มาลีสามพราน

2546 - 2555

กรรมการ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ. หลักทรัพย์บวั หลวง

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2536 - ปั จจุบนั

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

2537 - ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
2549 - ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2539 - ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
2545 - ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร
2547 - ปั จจุบนั
คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม
มหาวิทยาลัย
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
บมจ. โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน
บจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ ปอเรชัน่
บจ. กลุม่ เซ็นทรัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หอการค้ าไทย

หน้ า 120

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (ต่อ)

อายุ
(ปี )

54

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

- Monitoring Fraud Risk Management
(MFM) ปี 2552
- Monitoring of the Quality of
Financial Reporting (MFR) ปี 2552
- Advanced Audit Committee
Program ปี 2553
อื่นๆ
- หลักสูตรการปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ฝ่ ายอานวยการ รุ่นที่ 73
สถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 4 จากสถาบันพระปกเกล้ า
- หลักสูตรวตท.รุ่นที่ 1 ปี 2547
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13
ปี การศึกษา 2551
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(ว.ป.อ.) ปี 2552

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

หน้ า 121

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นางยุวดี จิราธิวัฒน์
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
(มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
21 ก.พ. 2557
จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดารง
ตาแหน่งในปั จจุบนั รวม (1 แห่ง)

อายุ
(ปี )

63

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)

ปริญญาตรี เกียรตินิยม อันดับ 2 คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาการโฆษณา (MSJ)
North Western University, U.S.A

ณ 31 ธ.ค. 2558 :
0.07%

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) ปี 2557

เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
(ลดลง 0.02%)

ณ 31 ธ.ค. 2559 :
0.05%

อื่นๆ
- หลักสูตร “การป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18”
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2548
- หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง
ด้ านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน”(วธอ.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
- หลาน
นายสุทธิศกั ดิ์
และ
นายสุทธิธรรม
- พี่สาว
นายปริญญ์

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการบริหาร

บจ. สรรพสินค้ าเซ็นทรัล
บจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ ปอเรชัน่

ประสบการณ์ทางาน
2539 - 2556
2539 - 2556

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2554 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

คณะกรรมการบริหารและ
ผู้อานวยการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุม่ ธุรกิจ
ห้ างสรรพสินค้ า

บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน
และกรรมการบริษัทย่อย

La Rinascente S.p.A. Milan, Italy
บจ. กลุม่ เซ็นทรัล

หน้ า 122

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายปิ ยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาล
(มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
26 เม.ย. 2549
จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (2 แห่ง)

อายุ
(ปี )

59

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี B.S. (Electrical
Engineering) และ
B.S. (Management), Massachusetts
Institution of Technology,
Cambridge, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ และ
M.S. (Electrical Engineering),
University of Southern California,
Los Angeles, U.S.A.

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program
(DCP) ปี 2548

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ทางาน
2540 - 2557
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส
ฝ่ ายการเงินและบัญชี
2550 - 2557
กรรมการ
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
2549 - ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบรรษัทภิบาล
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2540 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2551 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2552 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2557 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริหารร่วม
สายบัญชีการเงิน

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
บจ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ ปอเรชัน่
บจ. เซ็นทรัล ไลฟ์ โบรคเกอร์
บมจ.ซีโอแอล
(เดิมคือ บมจ. ออฟฟิ ศเมท)
บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน
และกรรมการบริษัทย่อย
บจ. โรบินสันแพลนเนอร์
บจ. เทราซอฟท์ โซลูชนั่ ส์
ดีเวลอปเมนท์
บจ.เซ็นทรัล พีเพิล ดิเวลลอปเ มนท์ เซ็นเตอร์
(เดิมคือบจ. เซ็นทรัล รีเทล เทรนนิ่ง
เซ็นเตอร์ )
บจ. ทรี พลัส บริการ
บจ. ซีจี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
บจ. เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์ วิสเซส
(เดิมคือ บจ.ซีจี โบรคเกอร์ และบจ.
เซ็นทรัล ไลฟ์ โบรคเกอร์ )
บล. นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน
เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั่
บจ. ห้ างเซ็นทรัล ดีพาร์ ทเมนท์สโตร์

หน้ า 123

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายปั ณฑิต มงคลกุล
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
(มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
26 เม.ย. 2539
จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (2 แห่ง)

อายุ
(ปี )

53

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
(Finance and International
Business)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
0.00002%
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
0.00002%
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program
(DCP) ปี 2546
อื่นๆ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 4 ปี 2550
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการวางแผนการเงินสาหรับ
ผู้บริหารปี 2555
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทางาน
2549 - 2555

กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน/ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2539 - ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาล
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2535 - ปั จจุบนั
CO-Group CFO
2536 - ปั จจุบนั
กรรมการ

บมจ. มาลีสามพราน

2537 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2543 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บจ.เซ็นทรัลมาร์ เก็ตติ ้งกรุ๊ป
อินเตอร์ เทรด
บจ. โรบินสัน แพลนเนอร์

2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ซีโอแอล
(เดิมคือ บมจ. ออฟฟิ ศเมท)
บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน
และกรรมการบริษัทย่อย

บจ. ห้ างเซ็นทรัล ดีพาร์ ทเมนท์สโตร์
บจ. เอิร์ธแคร์

บจ. เซ็นทรัล สมุย โฮเต็ล แมนเนจเมนท์
บจ. เซ็นทรัล พีเพิล ดิเวลลอปเม้ นท์
เซ็นเตอร์
(เดิมคือ บจ. เซ็นทรัล รี เทล เทรนนิ่ง
เซ็นเตอร์ )

หน้ า 124

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)

นายปั ณฑิต มงคลกุล (ต่ อ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

2554 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ เหรัญญิก
กรรมการ

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการกฎหมาย ภาษี
กฎระเบียบและ อนุญาโตตุลาการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
บจ. เซ็นทรัล วัตสัน
บจ. ซีจี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
บจ. เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์ วิสเซส
(เดิมคือ บจ. ซีจี โบรคเกอร์ และ
บจ. เซ็นทรัล ไลฟ์ โบรคเกอร์ )
บล. นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน
เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั่
หอการค้ าไทย และสภาหอการค้ า
แห่งประเทศไทย
บจ.ออฟฟิ ซ คลับ (ไทย)
บจ. บีทเู อส
บจ.ออฟฟิ ศ ซัพพลาย
บจ.เซ็นเนอร์ จี อินโนเวชัน่
บจ.เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์
บจ.ซาโลร่า (ไทยแลนด์)
บจ.ออฟฟิ ศเมท โลจิสติกส์

หน้ า 125

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายอลัน จอร์ ซ ทอมสัน
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จดั การใหญ่/
(มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
6 ธ.ค. 2556

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

51

BA, Robert’s Gordon Institute of
Technology Business Studies

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ทางาน
2552 - 2555
Managing Director
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จดั การใหญ่
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปั จจุบนั
International Business Director
2556 - ปั จจุบนั
Group MD/ International
Business Director

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
บจ. ซีอาร์ ซี สปอร์ ต
บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน
และกรรมการบริษัทย่อย

บจ. สรรพสินค้ า เซ็นทรัล
บจ. ซีอาร์ ซี สปอร์ ต

จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (1 แห่ง)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

หน้ า 126

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559
ผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นางอรวรรณ ทิพย์ สุวรรณพร
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้ า

อายุ
(ปี )
48

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
University of Central Queensland,
ประเทศออสเตรเลีย

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

2548 - 2552

Head of Men’s Wear Clothing

บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเท็ม

ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี

2552 - 2555

Head of Ladies’ Wear Clothing

บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเท็ม

เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

2555 - 2558

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริหารสินค้ า

บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

2558 - ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
อาวุโส - สายบริหารสินค้ า

บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

หน้ า 127

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส Property and Lifestyle Mall

อายุ
(ปี )

42

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- AA General Business and
Administration, Grossmont College,
CA. U.S.A
- BA Finance, California State
University San Bernardino,
CA. U.S.A
- MBA กลยุทธ์การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2553 - 2555

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
Food Service และ CP Fresh
mart
Head of Leasing

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

2557 - 2558

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
Property and Lifestyle Mall

บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

2559 – ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
อาวุโส Property and Lifestyle Mall

บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

2555 - 2557

บจ. .เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเท็ม

หน้ า 128

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายคมสัน ขวัญใจธัญญา
รักษาการผู้ชว่ ยกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่อาวุโส –
Department Store and Operations

อายุ
(ปี )
49

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- BS การบัญชี, St.Franois College,
U.S.A
- MBA การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

2553 - 2555
2555 - 2556

ผู้อานวยการเขต
ผู้อานวยการเขต ภาคเหนือ

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์

2556 - 2557

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายปฏิบตั ิการ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
Commercial Operations
รักษาการผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่อาวุโส – Department Store
and Operations

บจ.ซีอาร์ ซี สปอร์ ต

2557- 2559
2559 - ปั จจุบนั

บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน
บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

หน้ า 129

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายกฤตชาติ จินดาสมัย
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ Store Development

อายุ
(ปี )
49

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- วุฒิบตั ร Mini MBA
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

2540 - 2555

ผู้อานวยการ Project Planning
and Management

บจ. ซีอาร์ ซี สปอร์ ต

2556 - 2557

ผู้อานวยการ Project Planning
and Management

CRC International Vietnam

2557 - ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ Store Development

บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

.

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

หน้ า 130

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายภูธดา ธีรเวชชการ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
สายปฏิบตั ิการ

อายุ
(ปี )
52

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายอนวัช สังขะทรัพย์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
สายการตลาด

อายุ
(ปี )
41

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
การตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท MBA - International
Business
มหาวิทยาลัย University of Missouri –
Kansas City U.S.A.

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

2545 - 2558

ผู้อานวยการเขต

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์

2558 - ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
สายปฏิบตั ิการ

บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี
ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

2551 - 2557

ผู้จดั การอาวุโส สายการตลาด

บจ. .เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเท็ม

2557 - 2558
2558 - 2559

ผู้อานวยการฝ่ ายตลาด - Retail
ผู้อานวยการกองอาวุโส

บจ. บาจา (ประเทศไทย)
บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

2559 - ปั จจุบนั

สายการตลาด
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายการตลาด

บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

หน้ า 131

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นางสาวอภิสุวีร์ ชัยอานวยสุข
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ International Brands

อายุ
(ปี )
48

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2545 - 2556
2556 - 2558

ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี

2558 - ปั จจุบนั

เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นางสาวคนึงหา แซ่ ต่ ัน
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริหารสินค้ า - Fashion Apparel

อายุ
(ปี )
43

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี สาขา การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาโท สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ตาแหน่ ง
ผู้อานวยการกอง Supply Chain
ผู้อานวยการกองบริหารจัดซื ้อ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ International Brands

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
บจ. ซี อาร์ ซี สปอร์ ต
บจ. โอเวอร์ ซีแฟชัน่
(Supersports Vietnam)
บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

ประสบการณ์ ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2545 - 2557

ผู้อานวยการฝ่ ายจัดซื ้อ

บจ. ซี อาร์ ซี สปอร์ ต

2558 - ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่

บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

สายบริหารสินค้ า - Fashion
Apparel

หน้ า 132

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นางสาวกาญจนา พรหมมาสกุล
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริหารสินค้ า - Sport Fashion,
Footwear and Kids

อายุ
(ปี )
42

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี สาขา สถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

2554 - 2556

ผู้อานวยการกอง – Fit Sports,
License and Distribution

บจ. ซุปเปอร์ สปอร์ ต

ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี

2556 - 2558

บจ. H&F Shoes (ประเทศไทย)

เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

2559 - ปั จจุบนั

หัวหน้ าแผนกฝ่ ายขายและ
การตลาด
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริหารสินค้ า - Sport
Fashion, Footwear and Kids

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

หน้ า 133

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นางณัฐกาญจน์ สาราญกิจ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริหารสินค้ า - Cosmetics, Watch,
Accessories

อายุ
(ปี )
48

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)

ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
ไม่มี
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2552 - 2556

ผู้อานวยการฝ่ าย

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

สายบริหารสินค้ า - Cosmetics
2556 - 2558

2558 - 2559

2559 - ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

ตาแหน่ ง

ผู้อานวยการฝ่ าย
สายบริหารสินค้ า - Cosmetics,
Watch, Jewelry, Accessories,
Shoes and Handbag, Home
ผู้อานวยการกองอาวุโส
สายบริหารสินค้ า - Cosmetics,
Watch, Jewelry, Accessories
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริหารสินค้ า - Cosmetics,
Watch, Accessories

บจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ ปอเรชัน่
(เวียดนาม)

บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

หน้ า 134

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นางสาวรสอมร โค้ วศิริกุลกิจ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริหารสินค้ า - Home and Hardline
Merchandising

อายุ
(ปี )
42

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2555 - 2557

ผู้อานวยการกองบริหารสินค้ า -

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

Gift Shop, Just Buy, Toys

ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี

2557 - 2558

เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

2558 - 2559

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

ตาแหน่ ง

2559 - ปั จจุบนั

ผู้อานวยการกอง สายบริหาร
สินค้ า - Home
ผู้อานวยการกองอาวุโส สาย
บริหารสินค้ า -Home

บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริหารสินค้ า
Home and Hardline
Merchandising

บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

บมจ.ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

หน้ า 135

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายดิสสทัต วิเศษวร
Financial Controller

อายุ
(ปี )

54

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2553 - 2557

Financial Controller

บจ. สรรพสินค้ าเซ็นทรัล

2557 - ปั จจุบนั

Financial Controller

บมจ. ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน

เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

หน้ า 136

บริ ษัท ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จากัด (มหาชน)/ 56-1 ปี 2559
เลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายสัตตบรรณ ไชยะเดชะ
เลขานุการบริษัท

จานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
ในปั จจุบนั ไม่มี

อายุ
(ปี )

43

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
(Master of Business Administration)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Fundamental Practice for
Corporate Secretary (FPCS 25)
ปี 2555
- Fundamental for Corporate
Secretary รุ่น 2/2559 ปี 2559

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2536 - 2559
2559 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
เจ้ าหน้ าที่งานผู้ถือหุ้นและ
บรรษัทภิบาล
เลขานุการบริษัท

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ห้ างสรรพสินค้ า โรบินสัน

เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี :
ไม่มี

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption: The Practical
Guide (ACPG) ปี 2559
หมายเหตุ : นายสัตตบรรณ ไชยเดชะ ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัทแทน นายปั ณฑิต มงคลกุล โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท

หน้ า 137

