บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
Richy Place 2002 Public Company Limited
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ ริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนใน
การถือหุน
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

-

-ไมม-ี

1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ
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-บริหารธุรกิจ Indiana University, Indiana State. USA.
-นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2. ดร. อาภา อรรถบูรณวงศ
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-ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร(วปรอ. 4414)
-ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
-มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
--Director Accreditation Program รุนที่ 102 ป 2013 สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-ศิษยเกาดีเดน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
-นิสิตเกาดีเดน ปริญญาโทสําหรับผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2547
-ศิษยเกาดีเดน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ป 2547

51.00

คูสมรสที่มิได
จดทะเบียน
สมรส แตเปน
ที่เปดเผยตอ
สังคม ของ
พ.ต.อ สุวิทย
ตนโสด

3. นางสาวสุณี สถตินันท
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-MBA Syracuse University, New York State. USA.
-เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
-Director Accreditation Program รุนที่ 103 ป 2013 สมาคมสงเสริม

9.03

-ไมม-ี

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนงและชื่อหนวยงาน/ บริษัท

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

-ประธานกรรมการบริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
-ประธานกรรมการ การไฟฟานครหลวง
-ปลัดกระทรวงมหาดไทย
-รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
-ผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
-ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรี
-รองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-รองประธาน/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
-ประธานกรรมการบริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด (ใหเชาสํานักงาน)
-ประธานกรรมการบริษัท อรรถบูรณ จํากัด (จําหนายอะไหลรถยนต)
-นายกกอตั้งสโมสรโรตารีสาทร
-อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอาคารชุดไทย
-กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรม--แหงประเทศไทย
-ผูวาการภาค 3350 โรตารีสากล
-สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
-ผูพิพากษาสมทบศาลทรัพยสินทางปญญาทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
-ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
-ประธานกรรมการบริษัท ไทยเอ็น เคเค เมทัล จํากัด (ผลิต และจําหนายปลีกแผนคลัชสําหรับ
รถยนต)
-ผูทรงคุณวุฒใิ นคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
-กรรมการอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- จตุตถดิเรกคุณาภรณ, จัตุรถาภรณมงกุฏไทย

ปจจุบัน

-รองประธานกรรมการ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
-กรรมการผูจัดการ บริษัท สุณีเวย จํากัด (ผลิตและจําหนายกระเปาหนัง)
-กรรมการบริหาร บริษัท ไดมอนด เลเธอรคราฟท จํากัด (ผลิตกระเปาใสสตางคจากหนังสัตว)

เอกสารแนบ 1 หนา 1

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนใน
การถือหุน
(%)

ประสบการณทํางาน

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ชวงเวลา

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

2509-2517

กิจกรรมวิชาชีพ
และสังคม
4. พลโทหญิงสําอางค ทองปาน
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-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
-ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-Financial Management (Finance Academy Ft. Benjamin Harrison,
US. Army)
-Resources Management (International Defense Resources
Management Institute US. Navy)
-วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 44
-Director Accreditation Program รุนที่ 20 ป 2004 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

-ไมม-ี

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

เอกสารแนบ 1 หนา 2

ตําแหนงและชื่อหนวยงาน/ บริษัท
-กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
-รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม แหงประเทศไทย
-ประธานกิติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมนนทบุรี
-กรรมการสมาคมศิษยเกา คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-อดีตขาราชการฝายวิชาการ BOI
-กรรมการอํานวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร
-กรรมการผูทรงคุณวุฒิ อบต. นนทบุรี
-นายกสโมสรโรตารีนนทบุรี
-ผูชวยผูวาภาคโรตารี ภาค 3350
-กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
-รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

-ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
-กรรมการ บริษัท รพ.วิภาวดี จํากัด (มหาชน) (ใหบริการรักษาพยาบาล)
-กรรมการบริหาร อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน) กํากับดูแลเรื่อง การเงิน การบัญชี งบประมาณ กําลังพล
และจัดซื้อจัดหา (รับเหมากอสราง)
-เจากรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
-รองเจากรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
-ผูอํานวยการ กองควบคุมงบประมาณ สํานักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
ประจํากองควบคุมงบประมาณ สํานักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
ประจําแผนก – หัวหนาแผนก กองบัญชี สํานักงานปลัดบัญชี กองทัพบก

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

5. นายสมชัย เพียรสถาพร

คุณวุฒิทางการศึกษา

-วิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-วิทยาลัยการทัพบก รุนที่ 44 (วทบ.44)
-วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 44 (วปอ.44)
-Director Accreditation Program รุนที่ 99 ป 2012 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวนใน
การถือหุน
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

-

-ไมม-ี

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนงและชื่อหนวยงาน/ บริษัท

ปจจุบัน

-กรรมการตรวจสอบ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
-กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปา
-กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ
-กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยัง่ ยืน
-เกษียณอายุราชการในตําแหนงอธิบดีกรมปาไม
-อธิบดีกรมปาไม
-รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝง อีกหนาที่หนึ่ง
-รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (หัวหนากลุมการกิจอํานวนและหัวหนา
กลุมภารกิจสิ่งแวดลอม)
-อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
-รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
-รองอธิบดีกรมปาไม (ปราบปราม)
ผูอํานวยการสํานักปองกันและปราบปราม กรมปาไม
-ปาไมเขตนครสวรรค ปาไมเขตสุราษฏรธานี ปาไมเขตเพชรบุรี ปาไมเขตปราจีนบุรี กรมปาไม
-สํานักงานปาไมตรี หัวหนาหนวยปองกันรักษาปา ตก.13 อําเภอแมสอดจังหวัดตาก กรมปาไม

2553
2551
2549
2548
2545
2543
2541
2536-2538
2517

6. รศ สุทัศน รัตนเกื้อกังวาน
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-ปริญญาโท: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (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 รุนที่ 94 ป 2012 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

-ไมม-ี

ปจจุบัน
2549-ปจจุบัน

2525-ปจจุบัน
ตําแหนงอื่นๆ

เอกสารแนบ 1 หนา 3

-กรรมการตรวจสอบ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
-รองศาสตราจารย ระดับ 9
-ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเมื่อวันที่ 29
ตุลาคม 2549
-ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเมื่อวันที่ 7
ธันวาคม 2525
-กรรมการศูนยฝกอบรม ฝายการศึกษาตอเนื่อง
-หัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานวิจัย การบริหารอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจนถึงปจจุบัน
-ประธานคณะทํางานโครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจาก
โรงแรมและสถานประกอบการตางๆ

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

7. คุณสมศักดิ์ อรรถบรูณวงศ

อายุ
(ป)
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คุณวุฒิทางการศึกษา

-ปริญญาตรี บริหารบัญฑิตสาขาบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย
-ประกาศนียบัตร กราฟกดีไซน จากประเทศญี่ปุน
-Director Accreditation Program รุนที่ 102 ป 2013 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวนใน
การถือหุน
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

4.45

พี่นองของ ดร.
อาภา อรรถ
บูรณวงศ

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา

ตําแหนงและชื่อหนวยงาน/ บริษัท

ปจจุบัน

-กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
-ประธานบริหาร บริษัท อรรถบูรณ จํากัด (จําหนายอะไหลรถยนต)
-รองประธาน บริษัท ไทย เอ็น เค เค เมทัล จํากัด (ผลิต และจําหนายปลีกแผนคลัชสําหรับรถยนต)
-กรรมการผูจัดการ บริษัท เอมคลัตชอุตสาหกรรม จํากัด (ผลิตอะไหลและอุปกรณรถยนต)
ประธานสภาอุตสากรรมจังหวัดนนทบุรี
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กรรมการสมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย
รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี

ตําแหนงอื่นๆ
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) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับ วุฒิ
วิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาหมายเลขทะเบียน วย.1023
-Director Accreditation Program รุนที่ 59 ป 2005 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
-Financial Statements for Directors รุนที่ 15 ป 2005 สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2.06

-ไมม-ี

ปจจุบัน

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

เอกสารแนบ 1 หนา 4

-กรรมการ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
-กรรมการในคณะกรรมการแผนดินไหวแหงชาติ
-กรรมการบริหาร บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา เค.ซี.เอส จํากัด (วิศวกรที่ปรึกษา )
-ประธานกรรมการ บริษัท เค.ซี.เอส.แอนด.แอสโซซิเอทส จํากัด
(วิศวกรรมออกแบบโครงสรางอาคาร )
-กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ควอลิตี้คอนสครัคชั่นโปรดักส จํากัด (มหาชน)
(ผลิตภัณฑคอนกรีตเพื่อใชในงานกอสราง เครื่องมือและอุปกรณตางๆ)
-กรรมการสภาวิศวกร
-ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร
-นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ว.ส.ท)
-นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ว.ส.ท)
-กรรมการสภาวิศวกร
-กรรมการอํานวยการ บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ
-รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ฝายการโยธา
-กรรมการอํานวยการสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (ว.ส.ท)
-กรรมการในคณะกรรมการผังเมืองแหงชาติ
-หัวหนาภาควิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล/ ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดสวนใน
การถือหุน
(%)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางาน
ชวงเวลา
ปจจุบัน

ตําแหนงและชื่อหนวยงาน/ บริษัท

9. คุณนงลักษณ วนธรรมพงศ

55

-บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา (EX-MBA)
- Director Accreditation Program รุนที่ 102 ป 2013 สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

0.21

พี่นองของ ดร.
อาภา อรรถ
บูรณวงศ

10. พ.ต.อ. สุวิทย ตนโสด

66

-นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
- Director Accreditation Program รุนที่ 103 ป 2013 สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

คูสมรสที่มิได
จดทะเบียน
สมรส แตเปน
ที่เปดเผยตอ
สังคม ของ
ดร. อาภา
อรรถบูรณวงศ

11. นายวีระพล อรรถบูรณวงศ

61

-บริหารธุรกิจ Fort Lauderdale College, Florida. USA.

0.10

ปจจุบัน
2531-ปจจุบัน

-กรรมการ บริษัท ริชี่ เพลซ จํากัด 2002 (มหาชน)
-ผูจัดการฝายตางประเทศ บริษัท อรรถบูรณ จํากัด (จําหนายอะไหลรถยนต)

12. นางศรัณยธร ศรีสุนทร

37

-ปริญญาโทการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

-

พี่นองของ ดร.
อาภา อรรถ
บูรณวงศ
-ไมม-ี

2547-ปจจุบัน
2543-2546

-ผูอํานวยการฝายบริหาร บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
-เลขานุการบริหาร บริษัท อรรถบูรณ จํากัด (จําหนายอะไหลรถยนต)

13. นางณัฎฐกานต เสาวภา

50

-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ-CEO มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

-

-ไมม-ี

14. นายสงกรานต ศุภชวลิต

52

-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
-ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชมงคล
-บริหารธุรกิจงานกอสราง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-

-ไมม-ี

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

2545
ปจจุบัน
2549
2545
2541
2538
2536
2533
2526
2523
2521

เอกสารแนบ 1 หนา 5

-กรรมการ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
-กรรมการผูจัดการ บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด (ใหเชาสํานักงาน)
-ผูชวยกรรมการผูจ ัดการ สวนบริหาร บริษัท อรรถบูรณ จํากัด (จําหนายอะไหลรถยนต)
-รองประธาน บริษัท ไทยเอ็น เคเค จํากัด (จําหนายอะไหลรถยนต)
-กรรมการ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
-เกษียณอายุราชการ
-พ.ต.อ.ผกก. ฝาย 4 ตม.4 ดานตรวจคนเขาเมือง ทาอากาศยานกรุงเทพ
-รอง.ผกก.ชุดตรวจงาน. อก. สวนตรวจราชการ 4 จเรตํารวจ
-พ.ต.ท. รอง.ผกก. ฝายอํานวยการสํานักงานกําลังพลกรมตํารวจ
-สว. ผ.ลอเลื่อน (ใบผกพาอาวุธปน) กก.1 กองทะเบียนกรมตํารวจ
-พ.ต.ต.สว. การเงินและพัสดุ กองทะเบียนกรมตํารวจ
-ร.ต.อ. รอง สว. ผ.แผนอาชญากรรม กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
-ร.ต.ท. รอง สว.ผ.1 กองกํากับการ 7 กองบังคับการตํารวจสันติบาล
-รตต. รอง สว. ผ. ศึกษาอบรมและเผยแพร กก.สช.บก.อก.บช.ก2 นครราชสีมา

-ผูอํานวยการฝายการเงินและบัญชี บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
-ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัทเฮมพกรีน อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
-ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัทสินทรัพย ธัญญา จํากัด (เสนาวิลลา กรุป)
-ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีวรา แลนด เฮาส จํากัด
-ผูอํานวยการฝายโครงการ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
-ผูอํานวยการโครงการ บริษัท เอ อี เอเชีย จํากัด
-ผูจัดการโครงการ บริษัท ศิริผลวัฒนา (1979)

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1.2 รายละเอียดการดํารงตําแหนงของ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั ในบริษัทที่เกี่ยวของ
รายชื่อ

บริษัท

1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ

I,IV

2. ดร. อาภา อรรถบูรณวงศ

II,VIII

3. นางสุณี สถตินันท

II,VIII

4. พลโทหญิงสําอางค ทองปาน

III,IV

5. นายสมชัย เพียรสถาพร

IV,V

6. รศ. สุทัศน รัตนเกื้อกังวาน

IV,V

7. นายสมศักดิ์ อรรถบูรณวงศ

VI, VIII

8. ดร. การุญ จันทรางศุ

VI

9. นางนงลักษณ วนธรรมพงศ

VI

10. พ.ต.อ. สุวิทย ตันโสด

VI

11. นายวีระพล อรรถบูรณวงศ

VI

12. นางศรัณยธร ศรีสุนทร

VII

13. นางณัฎฐกานต เสาวภา

VII

14. นายสงกรานต ศุภชวลิต

VII

บริษัทที่เกี่ยวของ
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= ผูบริหาร, VIII= กรรมการบริหาร, IX= กรรมการผูจัดการ
1. บริษัท สุณีเวย จํากัด
2. บริษัท ไดมอนด เลเธอรคราฟท จํากัด
3.บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด
4.บริษัท อรรถบูรณ จํากัด
5.บริษัท รพ.วิภาวดี จํากัด (มหาชน)

SNY
DLC
ATS
ATC
VIBHA

6.บริษัท ไทย เอ็น เค เค เมทัล จํากัด
7.บริษัท เอมคลัตชอุตสาหกรรม จํากัด
8.บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา เค.ซี.เอส จํากัด
9.บริษัท เค.ซี.เอส.แอนด.แอสโซซิเอทส จํากัด
10.บริษัท ควอลิตี้คอนสครัคชั่นโปรดักส จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 หนา 6

TNKK
MCI
KCSE
KCSA
QCON

