บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กรรมการบริษัท
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
ประธำนกรรมกำร
(มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
26 เม.ย. 2549
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (3 แห่ง)

อายุ
(ปี )
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- ปริญญำตรี B.S. สำขำคณิตศำสตร์
จำกสถำบันเซนต์จอห์น ฟิ ชเชอร์
คอลเลจ New York, U.S.A.
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- Director Certification Program
(DCP) ปี 2550
- Director Accreditation Program
(DAP) ปี 2550

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
- พี่ชำย
นำยสุทธิธรรม
- อำนำยปริญญ์
และนำงยุวดี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ประสบกำรณ์ทำงำน
2537
ประธำนบริหำรธุรกิจกลุม่
อุตสำหกรรมและค้ ำส่ง
2543
ประธำนกรรมกำรบริหำร
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2546 - ปั จจุบนั
กรรมกำร
2546 - ปั จจุบนั
กรรมกำร
2549 - ปั จจุบนั
ประธำนกรรมกำร
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2544 - ปั จจุบนั
กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

บริษัทในเครือเซ็นทรัล
บจ. เซ็นทรัลมำร์ เก็ตติ ้งกรุ๊ป
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลำซำ
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนำ
บมจ. โรบินสัน
บจ. กลุม่ เซ็นทรัล

หน้ ำ 117

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
กรรมกำร/ รองประธำนกรรมกำร/
ประธำนกรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
(มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)

อายุ
(ปี )
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- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์
สำขำไฟฟ้ำ University of Maryland
(College Park), New York, U.S.A.
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ
(Operations Research)
Iona University, New York, U.S.A.

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
19 ม.ค. 2547
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (5 แห่ง)

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
0.12%
ณ 31 ธ.ค. 2560 :
0.12%
เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- Director Certification Program
(DCP) ปี 2546
อื่นๆ
- หลักสูต รภำครั ฐร่ ว มเอกชน วปรอ.
รุ่น 4313 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
- น้ องชำย
นำยสุทธิศกั ดิ์
- อำนำยปริญญ์
และนำงยุวดี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ประสบกำรณ์ทำงำน
2545 - 2556
ประธำนกรรมกำรบริหำร
2554 - 2555
กรรมกำร
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2545 - ปั จจุบนั
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
2545 - ปั จจุบนั
กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
2553 - ปั จจุบนั
ประธำนคณะกรรมกำร และ
กรรมกำรอิสระ
2558 - ปั จจุบนั
กรรมกำร กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ
2547 - ปั จจุบนั
กรรมกำร/ รองประธำนกรรมกำร/
ประธำนกรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2545 - ปั จจุบนั
ประธำนกรรมกำร
2545 - ปั จจุบนั
กรรมกำรบริหำร
2545 - ปั จจุบนั
กรรมกำร
2542 – ปั จจุบนั
กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
บจ. กลุม่ เซ็นทรัล
บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลำซำ
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนำ
บมจ. จัสมิน อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บมจ. ทีวีธันเดอร์
บมจ. โรบินสัน
และกรรมกำรบริษัทย่อย

บจ. เอิร์ธแคร์
บจ. เดอะวินเทจคลับ
บจ. เซ็นทรัลโฮลดิ ้ง
บริษัทย่อยกลุม่ บมจ โรบินสัน

หน้ ำ 118

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายสมชัย อภิวัฒนพร
กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ/ ประธำนกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
26 เม.ย. 2549

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (4 แห่ง)

อายุ
(ปี )
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- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต
(กำรบัญชี) มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- ปริญญำโท ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต
(กำรจัดกำรงำนสำธำรณะ)
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- 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. 2559 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำน
2555 - 2557
ประธำนกรรมกำรอำนวยกำร
2554 - 2560
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2551 - ปั จจุบนั
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2555 - ปั จจุบนั
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2549 - ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ/ ประธำนกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน

โรงงำนยำสูบ กระทรวงกำรคลัง
บมจ. เฟอร์ รั่ม
บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)
บมจ. แม็คกรุ๊ป
บมจ. โรบินสัน

อื่นๆ
- Top Executive Program in
Commerce & Trade (TEPC&T)
รุ่นที่ 4 วิทยำลัยกำรค้ ำและลงทุน
- ประกำศนียบัตร (หลักสูตร วตท. 5)
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
- ประกำศนียบัตร วิทยำลัยป้องกัน
รำชอำณำจักร (วปรอ. 2546)

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

หน้ ำ 119

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

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

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (3 แห่ง)

อายุ
(ปี )
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สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)

- ปริญญำตรี วิศวกรรมเครื่องกล และ
วิศวกรรมไฟฟ้ำ, University of
Maryland, U.S.A.
- ปริญญำโท วิศวกรรมไฟฟ้ำ, George
Washington University, U.S.A.
- ปริญญำเอก วิศวกรรมไฟฟ้ำ,
University of Cincinnati, U.S.A.

ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี

สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- 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
- Nomination Committee Best
Practice Guideline ปี 2560

ไม่มี

ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ประสบกำรณ์ทำงำน
2534 - 2556
กรรมกำรบริหำร
2534 - 2556
กรรมกำรบริหำร
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2549 - ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล/ กรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2545 - ปั จจุบนั
ประธำนฝ่ ำยบริหำร

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

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

บมจ. เมืองไทยลิสซิ่ง

บมจ. โรบินสัน

บจ. ป๊ อปเน็ทเวอร์ ค

หน้ ำ 120

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายจรัล มงคลจันทร์
กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/
กรรมกำรตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
25 เม.ย.2551
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (1 แห่ง)

อายุ
(ปี )
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- ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ
- ปริญญำโท ศิลปศำสตร์
พัฒนำเศรษฐกิจ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- 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
- Updated COSO Enterprise Risk
Management: Integrating with
Strategy and Performance ปี 2560

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำน
2549 - 2552

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
สำยงำนบริกำรส่วนกลำง
2549 - 2556
กรรมกำร
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2551- ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ/ ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/
กรรมกำรตรวจสอบ

บมจ. ธนำคำรทหำรไทย
บจ. บริจวิว
บมจ. โรบินสัน

หน้ ำ 121

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายจรัล มงคลจันทร์

อายุ
(ปี )

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

อืน่ ๆ
- ประกำศนียบัตร วิทยำลัยป้องกัน
รำชอำณำจักร (วปรอ. รุ่นที่ 4313)

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

หน้ ำ 122

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

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

อายุ
(ปี )

60

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ สำขำกำรคลัง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเวบสเตอร์ สหรัฐอเมริกำ

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี

สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
- 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
- Updated COSO Enterprise Risk
Management: Integrating with
Strategy and Performance ปี 2560

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2531 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั

รองประธำนกรรมกำร
บมจ. วิจิตรภัณฑ์ปำล์มออยล์
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
บมจ. โรบินสัน
ตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2522 - ปั จจุบนั
2528 - ปั จจุบนั
2530 - ปั จจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร

บจ. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้ ำง
บจ. วิจิตรภัณฑ์สวนปำล์ม
บจ. วิจิตรภัณฑ์ฟำร์ ม

2535 - ปั จจุบนั
2537 - ปั จจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำรผู้จดั กำร

บจ. วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท
บจ. ซี.วี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์

2539 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร

บจ. ชวนะนันท์โฮลดิ ้ง
บจ. ซีทรำน เฟอร์ รี่

หน้ ำ 123

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายครรชิต บุนะจินดา
กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
22 เม.ย. 2553
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (2 แห่ง)

อายุ
(ปี )

50

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมโยธำ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ
(Finance and International
Business)
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- 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. 2559 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

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

รองกรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรร่วม

2556 - 2558
กรรมกำร
2557 - 2558
กรรมกำร
2557 - 2560
กรรมกำร
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2559 - ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ
2553 - ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

บจ. ไพรเวท อิควิตี ้ (ประเทศไทย)
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนำ
บมจ. ทรู วิชนั่ ส์
บมจ. พฤกษำ เรียลเอสเตท
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลำซำ
Asian Corporate Governance
Association Limited, Hong Kong
บมจ. พฤกษำ เรียลเอสเตท
บจ. อักษร เอ็ดดูเคชัน
บจ. เซ็น คอร์ เปอเรชัน กรุ๊ป
บมจ. เคซีอี อีเล็กทรอนิกส์
บมจ. โรบินสัน

หน้ ำ 124

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
(มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
26 เม.ย. 2549
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (4 แห่ง)

อายุ
(ปี )

55

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญำตรี B.A. (Accounting)
Skidmore College, New York,
U.S.A.
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- 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. 2559 :
0.22%
ณ 31 ธ.ค. 2560 :
0.21%
เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
- หลำน
นำยสุทธิศกั ดิ์
และ
นำยสุทธิธรรม
- น้ องชำย
นำงยุวดี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำน
2542 - 2555

กรรมกำร

บมจ. มำลีสำมพรำน

2546 - 2555

กรรมกำร/ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ

บมจ. หลักทรัพย์บวั หลวง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2536 - ปั จจุบนั

กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัล พลำซำ

2537 - ปั จจุบนั
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
2555 - ปั จจุบนั
กรรมกำรตรวจสอบ
2549 - ปั จจุบนั
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2539 - ปั จจุบนั
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
2545 - ปั จจุบนั
กรรมกำรบริหำร
2547 - ปั จจุบนั
คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกรรม
มหำวิทยำลัย
2558 - ปั จจุบนั
กรรมกำร

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนำ
บมจ. โรงพยำบำลบำรุงรำษฎร์
บมจ. โรบินสัน

2542 – ปั จจุบนั

บริษัทย่อยกลุม่ บมจ โรบินสัน

กรรมกำร

บจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ ปอเรชัน่
บจ. กลุม่ เซ็นทรัล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
หอกำรค้ ำไทย

หน้ ำ 125

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

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
- หลักสูตรกำรปฏิบตั ิกำรจิตวิทยำ
ฝ่ ำยอำนวยกำร รุ่นที่ 73
สถำบันจิตวิทยำควำมมัน่ คง
- หลักสูตรกำรบริหำรเศรษฐกิจ
สำธำรณะสำหรับนักบริหำรระดับสูง
รุ่นที่ 4 จำกสถำบันพระปกเกล้ ำ
- หลักสูตร วตท.รุ่นที่ 1 ปี 2547
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
- หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13
ปี กำรศึกษำ 2551
- หลักสูตรวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร
(ว.ป.อ.) ปี 2552

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

หน้ ำ 126

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นางยุวดี จิราธิวัฒน์
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
(มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
21 ก.พ. 2557
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรง
ตำแหน่งในปั จจุบนั รวม (1 แห่ง)

อายุ
(ปี )

64

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญำตรี เกียรตินิยม อันดับ 2 คณะ
ศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำโท สำขำกำรโฆษณำ (MSJ)
North Western University, U.S.A
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- Director Accreditation Program
(DAP) ปี 2557

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
0.05%
ณ 31 ธ.ค. 2560 :
0.05%
เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

อื่นๆ
- หลักสูตร “กำรป้องกันรำชอำณำจักร
ภำครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18”
วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร พ.ศ. 2548
- หลักสูตร “นักบริหำรระดับสูง
ด้ ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและ
กำรลงทุน”(วธอ.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
- หลำน
นำยสุทธิศกั ดิ์
และ
นำยสุทธิธรรม
- พี่สำว
นำยปริญญ์

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
กรรมกำรบริหำร

บจ. สรรพสินค้ ำเซ็นทรัล
บจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ ปอเรชัน่

ประสบกำรณ์ทำงำน
2539 - 2556
2539 - 2556

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2557 - ปั จจุบนั
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2554 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

2557- ปั จจุบนั

คณะกรรมกำรบริหำรและ
ผู้อำนวยกำร
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ กลุม่ ธุรกิจ
ห้ ำงสรรพสินค้ ำ
กรรมกำร

บมจ. โรบินสัน

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

บริษัทฯย่อยกลุม่ บมจ โรบินสัน

หน้ ำ 127

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายปิ ยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบรรษัทภิบำล
(มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
26 เม.ย. 2549
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (2 แห่ง)

อายุ
(ปี )

60

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

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

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- Director Certification Program
(DCP) ปี 2548

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ประสบกำรณ์ทำงำน
2540 - 2557
รองกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่อำวุโส
ฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี
2550 - 2557
กรรมกำร
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2557 - ปั จจุบนั
กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน
2549 - ปั จจุบนั
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรบรรษัทภิบำล
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2540 - ปั จจุบนั
กรรมกำร
2550 - ปั จจุบนั
กรรมกำร
2551 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

2557 – ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำรบริหำรร่วม
สำยบัญชีกำรเงิน
กรรมกำร

2549 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
บจ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ ปอเรชัน่
บจ. เซ็นทรัล ไลฟ์ โบรคเกอร์
บมจ. ซีโอแอล
บมจ. โรบินสัน

บจ. โรบินสันแพลนเนอร์
บจ. เทรำซอฟท์ โซลูชนั่ ส์
ดีเวลอปเมนท์
บจ.เซ็นทรัล พีเพิล ดิเวลลอปเ มนท์ เซ็นเตอร์
บจ. ทรี พลัส บริกำร
บจ. ซีจี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
บจ. เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์ วิสเซส
บล. นำยหน้ ำซื ้อขำยหน่วยลงทุน
เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั่
บจ. ห้ ำงเซ็นทรัล ดีพำร์ ทเมนท์สโตร์
บริษัทย่อย กลุม่ บมจ. โรบินสัน

หน้ ำ 128

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายปั ณฑิต มงคลกุล
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
(มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
26 เม.ย. 2539
จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (2 แห่ง)

อายุ
(ปี )

54

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ
(Finance and International
Business)
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
0.00002%
ณ 31 ธ.ค. 2560 :
0.00002%
เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- Director Certification Program
(DCP) ปี 2546
- Cor porate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI) รุ่น
14/2016
อื่นๆ
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 4 ปี 2550
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน
- หลักสูตรกำรวำงแผนกำรเงินสำหรับ
ผู้บริหำรปี 2555
สมำคมนักวำงแผนกำรเงินไทย

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ทำงำน
2549 - 2555

กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง
2556 - 2560
กรรมกำร/ เหรัญญิก
2558 - 2560
กรรมกำรกฎหมำย ภำษี
กฎระเบียบและ อนุญำโตตุลำกำร
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2555 - ปั จจุบนั
กรรมกำร/ กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน/ ที่ปรึกษำ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2539 - ปั จจุบนั
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบรรษัทภิ
บำล
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2535 - ปั จจุบนั
CO-Group CFO
2536 - ปั จจุบนั
กรรมกำร

บมจ. มำลีสำมพรำน

2537 - ปั จจุบนั

กรรมกำร

2543 - ปั จจุบนั

กรรมกำร

บจ.เซ็นทรัลมำร์ เก็ตติ ้งกรุ๊ป
อินเตอร์ เทรด
บจ. โรบินสัน แพลนเนอร์

2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร

2554 - ปั จจุบนั

กรรมกำร

สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หอกำรค้ ำไทย และสภำหอกำรค้ ำ
แห่งประเทศไทย
บมจ. ซีโอแอล

บมจ. โรบินสัน

บจ. ห้ ำงเซ็นทรัล ดีพำร์ ทเมนท์สโตร์
บจ. เอิร์ธแคร์

บจ. เซ็นทรัล สมุย โฮเต็ล แมนเนจเมนท์
บจ. เซ็นทรัล พีเพิล ดิเวลลอปเม้ นท์
เซ็นเตอร์
บจ. เซ็นทรัล วัตสัน

หน้ ำ 129

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)

นายปั ณฑิต มงคลกุล (ต่ อ)

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร

2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร

บจ. เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์ วิสเซส
บล. นำยหน้ ำซื ้อขำยหน่วยลงทุน
เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั่
บจ.ออฟฟิ ซ คลับ (ไทย)
บจ. บีทเู อส

2558 - ปั จจุบนั

กรรมกำร

บจ.ออฟฟิ ศ ซัพพลำย

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

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

2558 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2539 - ปั จจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
ที่ปรึกษำนำยกสมำคม
กรรมกำร
กรรมกำร

บจ.เซ็นเนอร์ จี อินโนเวชัน่
บจ.เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์
บจ.แซด รีเทล เทค
(เดิมชื่อ บจ.ซำโลร่ำ (ไทยแลนด์))
บจ.ออฟฟิ ศเมท โลจิสติกส์
บจ. สิยวริญญ์ เรสซิเด้ นซ์
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
บจ. ไฮเท็คซ์ อินเตอร์ แอคทีฟ
บริษัยอ่ ย กลุม่ บมจ.โรบินสัน

หน้ ำ 130

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่/
(มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
1 พ.ย. 2560

อายุ
(ปี )

43

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 กลยุทธ์กำรตลำด
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
ในปั จจุบนั รวม (1 แห่ง)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ประสบกำรณ์ทำงำน
2553 - 2555

2555 - 2557
2557 - 2558

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
Food Service และ
CP Fresh mart
Head of Leasing
ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
Property and Lifestyle Mall

2559 – 2560

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
อำวุโส - Property and Lifestyle
Mall
2560
รองกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
Property and Lifestyle Mall
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2560 - ปั จจุบนั
กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
ตำแหน่งในกิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560- ปั จจุบนั
กรรมกำร

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อำหำร

บจ. เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเท็ม
บมจ.โรบินสัน
บมจ.โรบินสัน

บมจ.โรบินสัน

บมจ.โรบินสัน และกรรมกำรบริษัท
ย่อย

บริษัทย่อย กลุม่ บมจ.โรบินสัน

หน้ ำ 131

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560
ผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นางอรวรรณ ทิพย์ สุวรรณพร
ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่อำวุโส สำยบริหำรสินค้ ำ

อายุ
(ปี )

49

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

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

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

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

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. 2560 :
ไม่มี

2552 - 2555

Head of Ladies’ Wear Clothing

บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเท็ม

เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

2555 - 2558

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
สำยบริหำรสินค้ ำ

บมจ.โรบินสัน

2558 - ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
อำวุโส - สำยบริหำรสินค้ ำ

บมจ.โรบินสัน

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน

หน้ ำ 132

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายอนวัช สังขะทรัพย์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส –
สายการตลาด

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายเอกชัย นิทศั นจารุ กุล
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
สำยบัญชีและกำรเงิน

อายุ
(ปี )

42

อายุ
(ปี )

37

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ
กำรตลำด
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญำโท MBA - International
Business
มหำวิทยำลัย University of Missouri –
Kansas City U.S.A.

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

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

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ไม่มี

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

2551 - 2557

ผู้จดั กำรอำวุโส สำยกำรตลำด

บจ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเท็ม

2557 - 2558
2558 - 2559

ผู้อานวยการฝ่ ายตลาด - Retail
ผู้อำนวยกำรกองอำวุโส

บจ.บำจำ (ประเทศไทย)
บมจ.โรบินสัน

2559 - ปั จจุบนั

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ตาแหน่ ง

สำยกำรตลำด
ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
อำวุโส
สำยกำรตลำด

บมจ.โรบินสัน

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

2556 - 2557

Associate Director

กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร

2557 - 2558

รองผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
Investment – Private Markets

บจ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ ปอเรชัน่

2559 - 2560

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
Mergers and Acquisitions
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบัญชีและการเงิน

บจ. สรรพสินค้ ำเซ็นทรัล

2561 – ปั จจุบนั

บมจ. โรบินสัน

หน้ ำ 133

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายสันติ โสตางกูร

อายุ
(ปี )

45

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ Business Strategy

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายกฤตชาติ จินดาสมัย
ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ Store Development

อายุ
(ปี )

50

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจบัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
-ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญำตรี ศิลปศำสตรบัณฑิต
สำขำกำรบริหำรรัฐกิจ
มหำวิทยำลัยรำม คำแหง
- วุฒิบตั ร Mini MBA
คณะพำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

2553 – 2558

ผู้อำนวยกำร-Property Market
Research

ณ 31 ธ.ค. 2560:
ไม่มี

2558 – 2560

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่- Site บริษัท ห้ ำงเซ็นทรัลดีพำทเมนท์สโตร์
Research
จำกัด

เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

2561-ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
Business Strategy

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
(มหำชน)

บมจ. โรบินสัน

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

2540 - 2555

ผู้อำนวยกำร Project Planning
and Management

บจ. ซีอำร์ ซี สปอร์ ต

2556 - 2557

ผู้อำนวยกำร Project Planning
and Management

CRC International Vietnam

2557 - ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ Store Development & Costing

บมจ. โรบินสัน

หน้ ำ 134

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายภูธดา ธีรเวชชการ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
สายปฏิบตั ิการ

อายุ
(ปี )

53

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย

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

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

2545 - 2558

ผู้อำนวยกำรเขต

บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์

2558 - ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่ –
สายปฏิบตั ิการ

บมจ. โรบินสัน

เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นางสาวอภิสุวีร์ ชัยอานวยสุข
ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ International Brands

อายุ
(ปี )

49

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

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

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

2545 - 2556

ผู้อานวยการกอง Supply Chain

บจ. ซี อาร์ ซี สปอร์ ต

ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี

2556 - 2558

ผู้อานวยการกองบริหารจัดซื ้อ

เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

บจ. โอเวอร์ ซีแฟชัน่
(Supersports Vietnam)

2558 - ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ -

บมจ.โรบินสัน

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ไม่มี

International Brands

หน้ ำ 135

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นางสาวคนึงหา แซ่ ต่ ัน

อายุ
(ปี )

44

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
สำยบริหำรสินค้ ำ - Fashion Apparel

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญำตรี สำขำ กำรตลำด
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- ปริญญำโท สำขำกำรตลำด
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

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

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ตาแหน่ ง

2545 - 2557

ผู้อานวยการฝ่ ายจัดซื ้อ

บจ. ซี อาร์ ซี สปอร์ ต

2558 - ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

บมจ.โรบินสัน

เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นางสาวกาญจนา พรหมมาสกุล
ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
สำยบริหำรสินค้ ำ - Sport Fashion,
Footwear and Kids

อายุ
(ปี )

43

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญำตรี สำขำ สถิติประยุกต์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
บ้ ำนสมเด็จเจ้ ำพระยำ

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

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

ช่ วงเวลา

สำยบริหำรสินค้ ำ - Fashion
Apparel

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

2554 - 2556

ผู้อำนวยกำรกอง – Fit Sports,
License and Distribution

บจ. ซุปเปอร์ สปอร์ ต

ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี

2556 - 2558

บจ. H&F Shoes (ประเทศไทย)

เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

2559 - ปั จจุบนั

หัวหน้ าแผนกฝ่ ายขายและ
การตลาด
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สำยบริหำรสินค้ ำ - Sport
Fashion, Footwear and Kids

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ไม่มี

บมจ.โรบินสัน

หน้ ำ 136

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นางณัฐกาญจน์ สาราญกิจ
ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
สายบริหารสินค้ า - Cosmetics, Watch,
Accessories

อายุ
(ปี )

49
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ปริญญำตรี สำขำมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ประสำนมิตร
ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2552 - 2556

ผู้อานวยการฝ่ าย

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
บมจ.โรบินสัน

สายบริหารสินค้ า - Cosmetics
2556 - 2558

2558 - 2559

2559 - ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ 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.โรบินสัน

บมจ.โรบินสัน

หน้ ำ 137

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นางสาวรสอมร โค้ วศิริกุลกิจ
ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
สำยบริหำรสินค้ ำ – Merchandising
Planning

อายุ
(ปี )
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ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย

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

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2555 - 2557

ผู้อานวยการกองบริหารสินค้ า -

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
บมจ.โรบินสัน

Gift Shop, Just Buy, Toys

ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี

2557 - 2558

เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

2558 - 2559
2559 - 2560

2560 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ตาแหน่ ง

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

บมจ.โรบินสัน

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริหารสินค้ า
Home and Hardline
Merchandising
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายบริหารสินค้ า
Merchandising Planning

บมจ.โรบินสัน

บมจ.โรบินสัน

บมจ.โรบินสัน

หน้ ำ 138

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นางสาววนิดา รินนาศักดิ์
ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
สำยบริหำรสินค้ ำ – Value Brand
Management

อายุ
(ปี )

39
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- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

2546 - 2550

Buying Manager

บจก. เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม

2551 - 2552

Trading Manager

บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม

2553 - 2557

Sr. Leasing Manager

บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน่ ซิสเทม

2558 - ปั จจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
สำยบริหำรสินค้ ำ – Value Brand
Management

บมจ โรบินสัน

หน้ ำ 139

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นางนิลุบล เลิศมีมงคงชัย

อายุ
(ปี )

54

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
International Brands – Commercial

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

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

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2534 - 2557

2558 - ปั จจุบนั

เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี : ไม่มี

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นางสาวศันสนีย์ นิ่มพิทกั ษ์ พงศ์
ผู้อำนวยกำรอำวุโสฝ่ ำยพื ้นที่เช่ำ

อายุ
(ปี )
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- ปริญญำตรี สำขำนิเทศศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

General Manager

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
Mark & Spencer Thailand
บจ. สรรพสินค้ ำเซ็นทรัล

ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)

ตาแหน่ ง

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
International BrandsCommercial

บมจ. โรบินสัน

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

2551 - 2553

Co-Brand Manger

บริหำรพื ้นที่เช่ำ บริษัท ปตท.
บริหำรธุรกิจค้ ำปลีก จำกัด
(PTTRM)

2553 - 2558

Senior Leasing Manager

Mall & Media Management
Tesco Lotus
บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม

2558 – 2559

ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยพื ้นที่เช่ำ

Property & Lifestyle Mall

ผู้อำนวยกำรอำวุโส ฝ่ ำยพื ้นที่เช่ำ

บมจ.ห้ ำงสรรพสินค้ ำโรบินสัน
Property & Lifestyle Mall

2559- 2560

บมจ. โรบินสัน

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

หน้ ำ 140

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายสรวิศ ผลภาษี
ผู้อำนวยกำรอำวุโส ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

อายุ
(ปี )
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สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)

- ปริญญำตรี สำขำศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี

- ปริญญำโท สำขำศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

2538 – 2548

ผู้จดั กำร

บจ. สรรพสินค้ ำเซ็นทรัล

ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี

2549 - 2552

ฝ่ ำยฝึ กอบรม
ผู้จดั กำร
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคล

บจ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ ปอเรชัน่

เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

2553 – 2554

ผู้อำนวยกำร
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคล

บจ. เซ็นทรัลรีเทล คอร์ ปอเรชัน่

2554 – ปั จจุบนั

ผู้อำนวยกำรอำวุโส
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

บมจ. โรบินสัน

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน

หน้ ำ 141

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นางสาวจินตนา ศรีเยาวภาศ
ผู้อำนวยกำรเขต

อายุ
(ปี )
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- ปริญญำตรี สำขำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยสวนดุสติ

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ

2527 - 2530

ผู้จดั กำรแผนก

บมจ. ห้ ำงสรรพสินค้ ำโรบินสัน

2530 - 2538

ผู้จดั กำรฝ่ ำย

บมจ. ห้ ำงสรรพสินค้ ำโรบินสัน

2538 - 2546

ผู้จดั การทัว่ ไปประจาสาขา

บมจ. ห้ ำงสรรพสินค้ ำโรบินสัน

2546 - 2551

ผู้อานวยการจัดซื ้อ – เสื ้อผ้ าสตรี,
Watch and Jewelry

บมจ. ห้ ำงสรรพสินค้ ำโรบินสัน

2551 – ปั จจุบนั

ผู้อานวยการเขต

บมจ. โรบินสัน

หน้ ำ 142

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายดิสสทัต วิเศษวร
Financial Controller

อายุ
(ปี )
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สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)

- ปริญญำตรี สำขำบัญชี
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

ณ 31 ธ.ค. 2558 :
ไม่มี

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยรังสิต

ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Strategic CFO ปี 2559

เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท

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 ำเซ็นทรัล

2557 - ปั จจุบนั

Financial Controller

บมจ. โรบินสัน

หน้ ำ 143

บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560
เลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายสัตตบรรณ ไชยะเดชะ
เลขำนุกำรบริษัท

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง
ในปั จจุบนั ไม่มี

อายุ
(ปี )
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- ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ
(Master of Business Administration)
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Fundamental Practice for
Corporate Secretary (FPCS 25)
ปี 2555
- Fundamental for Corporate
Secretary รุ่น 2/2559 ปี 2559
- กำรเตรียมควำมพร้ อมของบริษัทจด
ทะเบียนกับ CG Code ใหม่ 2560
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
- Anti-Corruption: The Practical
Guide (ACPG) ปี 2559
- Company Secretary Program รุ่น
84/2017
- IOD Open House 1/2017
- CG Workshop 2017

สัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริษัท
(ร้ อยละ)
ณ 31 ธ.ค. 2559 :
ไม่มี
ณ 31 ธ.ค. 2560 :
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ ทางาน
ช่ วงเวลา
2536 - 2559
2559 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
เจ้ ำหน้ ำที่งำนผู้ถือหุ้นและ
บรรษัทภิบำล
เลขำนุกำรบริษัท

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษัท /
ประเภทธุรกิจ
บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์
บมจ. โรบินสัน

เปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงปี :
ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัท
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บริ ษัท โรบินสัน จำกัด (มหำชน)/ 56-1 ปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

นายสัตตบรรณ ไชยะเดชะ (ต่ อ)

อายุ
(ปี )

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

2536 - 2559

เจ้ าหน้ าที่งานผู้ถือหุ้นและ
บรรษัทภิบาล

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

- บทบำทเลขำนุกำรบริษัทในกำรส่งเสริม
ด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้ กบั
องค์กร 2560
- ควำมรับผิดทำงอำญำของกรรมกำร
และผู้แทนนิตบิ คุ คล 2560
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ควำมรับผิดทำงอำญำของกรรมกำร
และผู้แทนนิตบิ คุ คล 2560

หมำยเหตุ : นำยสัตตบรรณ ไชยเดชะ ได้ รับแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทแทน นำยปั ณฑิต มงคลกุล โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 11 พฤศจิกำยน 2559
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