บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
Richy Place 2002 Public Company Limited
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

-

-ไม่มี-

1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ
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-บริหารธุรกิจ Indiana University, Indiana State. USA.
-นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ดร. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์
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-ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปรอ. 4414)
-ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
-มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
--Director Accreditation Program รุ่นที่ 102 ปี 2013 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยคริสเตียน
-นิสิตเก่าดีเด่น ปริญญาโทสาหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547
-ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2547

51.00

คู่สมรสที่มิได้
จดทะเบียน
สมรส แต่เป็น
ที่เปิดเผยต่อ
สังคม ของ
พ.ต.อ สุวิทย์
ต้นโสด

3. นางสาวสุณี สถตินันท์
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-MBA Syracuse University, New York State. USA.
-เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
-Director Accreditation Program รุ่นที่ 103 ปี 2013 สมาคมส่งเสริม

9.03

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

ก.ย. 2556 – ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2554
2551
2549
2546
2540
2545-ปัจจุบัน
2538-ปัจจุบัน
2518-ปัจจุบัน
2537-ปัจจุบัน
2551-2556
2547-2551
2550-2551
2550
2546
2543-2545
2534-2542

-ประธานกรรมการบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
-ประธานกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
-ปลัดกระทรวงมหาดไทย
-รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
-ผู้อานวยการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
-ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
-รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-รองประธาน/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
-ประธานกรรมการบริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จากัด (ให้เช่าสานักงาน)
-ประธานกรรมการบริษัท อรรถบูรณ์ จากัด (จาหน่ายอะไหล่รถยนต์)
-นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีสาทร
-อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอาคารชุดไทย
-กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรม--แห่งประเทศไทย
-ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล
-สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
-ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
-ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
-ประธานกรรมการบริษัท ไทยเอ็น เคเค เมทัล จากัด (ผลิต และจาหน่ายปลีกแผ่นคลัชสาหรับ
รถยนต์)
-ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
-กรรมการอานวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- จตุตถดิเรกคุณาภรณ์, จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย

ปัจจุบัน

-รองประธานกรรมการ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
-กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุณีเวย์ จากัด (ผลิตและจาหน่ายกระเป๋าหนัง)
-กรรมการบริหาร บริษัท ไดมอนด์ เลเธอร์คราฟท์ จากัด (ผลิตกระเป๋าใส่สตางค์จากหนังสัตว์)

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
(%)

ประสบการณ์ทางาน

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ช่วงเวลา

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

2509-2517

กิจกรรมวิชาชีพ
และสังคม
4. พลโทหญิงสาอางค์ ทองปาน
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-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-Financial Management (Finance Academy Ft. Benjamin Harrison,
US. Army)
-Resources Management (International Defense Resources
Management Institute US. Navy)
-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44
-Director Accreditation Program รุ่นที่ 20 ปี 2004 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

-ไม่มี-

ปัจจุบัน
2546-2550
2546-2545
2541-2542
2532-2541
2529-2532
2513-2529

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
-กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
-ประธานกิติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมนนทบุรี
-กรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-อดีตข้าราชการฝ่ายวิชาการ BOI
-กรรมการอานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อบต. นนทบุรี
-นายกสโมสรโรตารีนนทบุรี
-ผู้ช่วยผู้ว่าภาคโรตารี ภาค 3350
-กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
-กรรมการ บริษัท รพ.วิภาวดี จากัด (มหาชน) (ให้บริการรักษาพยาบาล)
-กรรมการบริหาร อีเอ็มซี จากัด (มหาชน) กากับดูแลเรื่อง การเงิน การบัญชี งบประมาณ กาลังพล
และจัดซื้อจัดหา (รับเหมาก่อสร้าง)
-เจ้ากรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
-รองเจ้ากรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
-ผู้อานวยการ กองควบคุมงบประมาณ สานักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
ประจากองควบคุมงบประมาณ สานักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
ประจาแผนก – หัวหน้าแผนก กองบัญชี สานักงานปลัดบัญชี กองทัพบก

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

5. นายสมชัย เพียรสถาพร

คุณวุฒิทางการศึกษา

-วิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 44 (วทบ.44)
-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44 (วปอ.44)
-Director Accreditation Program รุ่นที่ 99 ปี 2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

-

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

ปัจจุบัน

-กรรมการตรวจสอบ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
-เกษียณอายุราชการในตาแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้
-อธิบดีกรมป่าไม้
-รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง อีกหน้าที่หนึ่ง
-รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้ากลุ่มการกิจอานวนและหัวหน้า
กลุ่มภารกิจสิ่งแวดล้อม)
-อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-รองอธิบดีกรมป่าไม้ (ปราบปราม)
ผู้อานวยการสานักป้องกันและปราบปราม กรมป่าไม้
-ป่าไม้เขตนครสวรรค์ ป่าไม้เขตสุราษฏร์ธานี ป่าไม้เขตเพชรบุรี ป่าไม้เขตปราจีนบุรี กรมป่าไม้
-สานักงานป่าไม้ตรี หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ตก.13 อาเภอแม่สอดจังหวัดตาก กรมป่าไม้

2553
2551
2549
2548
2545
2543
2541
2536-2538
2517

6. รศ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

60

-ปริญญาโท: เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารอุตสาหกรรม)
License es Sciences Economiques (Gestion
Industrielle)Universite’ de Toulouse I, France
Maitrise es Sciences Economiques (Gestion
Industrielle)Universite’ de Toulouse I, France
- -Director Accreditation Program รุ่นที่ 94 ปี 2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

-ไม่มี-

ปัจจุบัน
2549-ปัจจุบัน

2525-ปัจจุบัน
ตาแหน่งอื่นๆ

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

-กรรมการตรวจสอบ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
-รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
-ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเมื่อวันที่ 29
ตุลาคม 2549
-ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเมื่อวันที่ 7
ธันวาคม 2525
-กรรมการศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง
-หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานวิจัย การบริหารอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจนถึ งปัจจุบัน
-ประธานคณะทางานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจาก
โรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตาแหน่ง

7. คุณสมศักดิ์ อรรถบรูณวงศ์

อายุ
(ปี)
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คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริญญาตรี บริหารบัญฑิตสาขาบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
-ประกาศนียบัตร กราฟิกดีไซน์ จากประเทศญี่ปุ่น
-Director Accreditation Program รุ่นที่ 102 ปี 2013 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

4.45

พี่น้องของ ดร.
อาภา อรรถ
บูรณ์วงศ์

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

ปัจจุบัน

-กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
-ประธานบริหาร บริษัท อรรถบูรณ์ จากัด (จาหน่ายอะไหล่รถยนต์)
-รองประธาน บริษัท ไทย เอ็น เค เค เมทัล จากัด (ผลิต และจาหน่ายปลีกแผ่นคลัชสาหรับรถยนต์)
-กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอมคลัตช์อุตสาหกรรม จากัด (ผลิตอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์)
ประธานสภาอุตสากรรมจังหวัดนนทบุรี
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

ตาแหน่งอื่นๆ
2551-2552
2551-2553
2548-2550
8. ดร. การุญ จันทรางศุ
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-ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา Ohio State University, Ohio, USA.
-ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา Ohio State University, Ohio, USA.
-ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ วุฒิ
วิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาหมายเลขทะเบียน วย.1023
-Director Accreditation Program รุ่นที่ 59 ปี 2005 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Financial Statements for Directors รุ่นที่ 15 ปี 2005 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2.06

-ไม่มี-

ปัจจุบัน

2549-ปัจจุบัน
2550-2553
2549-2550
2545-2546
2543-2545
2539-2544
2535-2539
2520-2535

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

-กรรมการ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
-กรรมการในคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ
-กรรมการบริหาร บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา เค.ซี.เอส จากัด (วิศวกรที่ปรึกษา )
-ประธานกรรมการ บริษัท เค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์ จากัด
(วิศวกรรมออกแบบโครงสร้างอาคาร )
-กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้คอนสครัคชั่นโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
(ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ)
-กรรมการสภาวิศวกร
-ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร
-นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท)
-นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท)
-กรรมการสภาวิศวกร
-กรรมการอานวยการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
-รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการโยธา
-กรรมการอานวยการสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท)
-กรรมการในคณะกรรมการผังเมืองแห่งชาติ
-หัวหน้าภาควิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
ปัจจุบัน

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน/ บริษัท

9. คุณนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์

55

-บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา (EX-MBA)
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 102 ปี 2013 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

0.21

พี่น้องของ ดร.
อาภา อรรถ
บูรณ์วงศ์

10. พ.ต.อ. สุวิทย์ ต้นโสด

66

-นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 103 ปี 2013 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

คู่สมรสที่มิได้
จดทะเบียน
สมรส แต่เป็น
ที่เปิดเผยต่อ
สังคม ของ
ดร. อาภา
อรรถบูรณ์วงศ์

11. นายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์
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-บริหารธุรกิจ Fort Lauderdale College, Florida. USA.

0.10

ปัจจุบัน
2531-ปัจจุบัน

-กรรมการ บริษัท ริชี่ เพลซ จากัด 2002 (มหาชน)
-ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท อรรถบูรณ์ จากัด (จาหน่ายอะไหล่รถยนต์)

12. นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร

37

-ปริญญาโทการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

-

พี่น้องของ ดร.
อาภา อรรถ
บูรณ์วงศ์
-ไม่มี-

2547-ปัจจุบัน
2543-2546

-ผู้อานวยการฝ่ายบริหาร บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
-เลขานุการบริหาร บริษัท อรรถบูรณ์ จากัด (จาหน่ายอะไหล่รถยนต์)

13. นางณัฎฐกานต์ เสาวภา

50

-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ-CEO มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

-

-ไม่มี-

14. นายสงกรานต์ ศุภชวลิต

52

-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชมงคล
-บริหารธุรกิจงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-

-ไม่มี-

ธ.ค. 2555-ปัจจุบัน
2553-2555
2543-2553
2532-2543
2554 - ปัจจุบัน
2554-2550
2549-2550

2545
ปัจจุบัน
2549
2545
2541
2538
2536
2533
2526
2523
2521

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

-กรรมการ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
-กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จากัด (ให้เช่าสานักงาน)
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ส่วนบริหาร บริษัท อรรถบูรณ์ จากัด (จาหน่ายอะไหล่รถยนต์)
-รองประธาน บริษัท ไทยเอ็น เคเค จากัด (จาหน่ายอะไหล่รถยนต์)
-กรรมการ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
-เกษียณอายุราชการ
-พ.ต.อ.ผกก. ฝ่าย 4 ตม.4 ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานกรุงเทพ
-รอง.ผกก.ชุดตรวจงาน. อก. ส่วนตรวจราชการ 4 จเรตารวจ
-พ.ต.ท. รอง.ผกก. ฝ่ายอานวยการสานักงานกาลังพลกรมตารวจ
-สว. ผ.ล้อเลื่อน (ใบผกพาอาวุธปืน) กก.1 กองทะเบียนกรมตารวจ
-พ.ต.ต.สว. การเงินและพัสดุ กองทะเบียนกรมตารวจ
-ร.ต.อ. รอง สว. ผ.แผนอาชญากรรม กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง
-ร.ต.ท. รอง สว.ผ.1 กองกากับการ 7 กองบังคับการตารวจสันติบาล
-รตต. รอง สว. ผ. ศึกษาอบรมและเผยแพร่ กก.สช.บก.อก.บช.ก2 นครราชสีมา

-ผู้อานวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
-ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทเฮมพกรีน อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จากัด
-ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทสินทรัพย์ ธัญญา จากัด (เสนาวิลล่า กรุ๊ป)
-ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีวรา แลนด์ เฮ้าส์ จากัด
-ผู้อานวยการฝ่ายโครงการ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
-ผู้อานวยการโครงการ บริษัท เอ อี เอเชีย จากัด
-ผู้จัดการโครงการ บริษัท ศิริผลวัฒนา (1979)

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1.2 รายละเอียดการดารงตาแหน่งของ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อ

บริษัท

1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ

I,IV

2. ดร. อาภา อรรถบูรณ์วงศ์

II,VIII

3. นางสุณี สถตินันท์

II,VIII

4. พลโทหญิงสาอางค์ ทองปาน

III,IV

5. นายสมชัย เพียรสถาพร

IV,V

6. รศ. สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

IV,V

7. นายสมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์

VI, VIII

8. ดร. การุญ จันทรางศุ

VI

9. นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์

VI

10. พ.ต.อ. สุวิทย์ ตันโสด

VI

11. นายวีระพล อรรถบูรณ์วงศ์

VI

12. นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร

VII

13. นางณัฎฐกานต์ เสาวภา

VII

14. นายสงกรานต์ ศุภชวลิต

VII

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
SNY

IX

DLC

ATS

ATC

I

I

VIBHA

TNKK

MCI

II

IX

KCSE

KCSA

QCON

VIII

I

IV,V

VIII
VI

VIII
IX

หมายเหตุ: I= ประธานกรรมการ, II=รองประธานกรรมการ, III= ประธานกรรมการตรวจสอบ , IV=กรรมการอิสระ, V= กรรมการตรวจสอบ, VI= กรรมการ, VII= ผู้บริหาร, VIII= กรรมการบริหาร, IX= กรรมการผู้จัดการ
1. บริษัท สุณีเวย์ จากัด
2. บริษัท ไดมอนด์ เลเธอร์คราฟท์ จากัด
3.บริษัท อรรถบูรณ์สินทรัพย์ จากัด
4.บริษัท อรรถบูรณ์ จากัด
5.บริษัท รพ.วิภาวดี จากัด (มหาชน)

SNY
DLC
ATS
ATC
VIBHA

6.บริษัท ไทย เอ็น เค เค เมทัล จากัด
7.บริษัท เอมคลัตช์อุตสาหกรรม จากัด
8.บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา เค.ซี.เอส จากัด
9.บริษัท เค.ซี.เอส.แอนด์.แอสโซซิเอทส์ จากัด
10.บริษัท ควอลิตี้คอนสครัคชั่นโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 หน้า 6

TNKK
MCI
KCSE
KCSA
QCON

