เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี % จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี ' จํากัด (มหาชน)
ชือ-นามสกุล

1. นายอนุ วฒ
ั น์ เมธีวบิ ูลวุฒ ิ

อายุ
(ปี)

คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัตอิ บรม
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รัฐประศาสนมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิตศิ าสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Directors Accreditation
Program (DAP)
รุ่นที 104/2556

สัดส่วน
การถือ
หุน้ ใน
บริษทั
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

ประสบการณ์ทาํ งาน
ชือหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั กรุงเทพโยธาอุตสาหการ จํากัด/ขุดเจาะเหมืองแร่

ปจั จุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่บริหาร

PQQQ-ปจั จุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จํากัด//พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ-ปจั จุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเด้นท์แลนด์ จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ-ปจั จุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั สําเพ็ง P พลาซ่า จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ-ปจั จุบนั

ประธานกรรมการ

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี จํากัด(มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ-ปจั จุบนั

ประธานกรรมการ

PQQQ-ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี แมเนจเมนท์ จํากัด
/บริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)/พัฒนาสวนอุตสาหกรรม

PQQQ-PQQR

กรรมการ

บริษทั พร็อพเพอร์ตYี เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ

รองปลัดกระทรวง

หน้ า 1

บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด/ค้าส่ง

กระทรวงมหาดไทย/ราชการ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี % จํากัด (มหาชน)
ชือ-นามสกุล

2. นายทนงศักดิ ] มโนธรรมรักษา

อายุ
(ปี)

Q\

คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัตอิ บรม

ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ ]
มหาวิทยาลยเทคโนโลยี
ราชมงคล
Directors Accreditation
Program (DAP)
รุ่นที 104/2556
Financial Statement for
Director (FSD)
รุ่นที 23/2557

สัดส่วน
การถือ
หุน้ ใน
บริษทั
(%)

[d.dd

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

บิดาของ
นายวีระวิทย์
มโนธรรม
รักษา และ
นายธีระชาติ
มโนธรรม
รักษา

ประสบการณ์ทาํ งาน
ชือหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

PQQ[-PQQQ

กรรมการ

PQQ\-PQQQ

อธิบดีกรมทีดิน

PQQ\-PQQ[
PQQ7-ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการ
/ประธานกรรมการบริหาร
/กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)/รัฐวิสาหกิจ
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี จํากัด(มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ7-ปจั จุบนั

กรรมการ
/ประธานกรรมการบริหาร
/กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จํากัด//พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ7-ปจั จุบนั

กรรมการ
/ประธานกรรมการบริหาร
/กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเด้นท์แลนด์ จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ7-ปจั จุบนั

กรรมการ
/ประธานกรรมการบริหาร
/กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั สําเพ็ง P พลาซ่า จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หน้ า 2

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จํากัด (มหาชน)/รัฐวิสาหกิจ
กรมทีดิน/ราชการ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี % จํากัด (มหาชน)
ชือ-นามสกุล

อายุ
(ปี)

คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัตอิ บรม

สัดส่วน
การถือ
หุน้ ใน
บริษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์ทาํ งาน
ชือหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

PQQ7-ปจั จุบนั

กรรมการ
/ประธานกรรมการบริหาร
/กรรมการผูจ้ ดั การ

PQQ[-ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั เมอริทโต้ แลนด์ (ในทอน) จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQP-ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั เมอร์รทิ ภูเก็ต จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQP-ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ทรัพย์รุ่งเรือง เซ็นเตอร์ จํากัด1/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ[-PQQR

กรรมการ

บริษทั เดอะเมอริโต้ ซิตYี โฮม จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ6

กรรมการ

บริษทั กูด๊ เมอร์รทิ บางแค จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ-PQQ6

กรรมการ

บริษทั กูด๊ เมอร์รทิ สาย 6 เซ็นเตอร์ จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ-PQQ6

กรรมการ

บริษทั ธนเสฏฐ์ ทาวเวอร์ จํากัด/สํานักงานให้เช่า

PQQQ

กรรมการ

บริษทั เจ.เอส.แอล. โฮมออฟฟิ ศ จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ

กรรมการ

บริษทั เจ.ฟ้อน โชว์รูม-ออฟฟิศ จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หน้ า 3

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี แมเนจเมนท์ จํากัด
/บริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี % จํากัด (มหาชน)
ชือ-นามสกุล

อายุ
(ปี)

คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัตอิ บรม

สัดส่วน
การถือ
หุน้ ใน
บริษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์ทาํ งาน
ชือหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

PQQQ

กรรมการ

บริษทั เดอะ เมอริโต้ บิสซิเนส แลนด์ (สาธร-กัลปพฤกษ์) จํากัด
/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ

กรรมการ

บริษทั เดอะ เมอริโต้ บิสซิเนส ออฟฟิ ต (พระราม7) จํากัด
/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ

กรรมการ

บริษทั สีสุกโฮม แฟคตอรี จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ

กรรมการ

บริษทั รักษาแลนด์ จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ[-PQQ6

กรรมการ

บริษทั ที.ที.เอ็น อเวนิว จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ[-PQQQ

กรรมการ

บริษทั กูด๊ เมอร์รทิ เพลส จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ7-PQQ6

กรรมการ

บริษทั กูด๊ เมอร์รทิ แลนด์ (ภูเก็ต) จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ7-PQQQ

กรรมการ

บริษทั เมอร์รทิ แลนด์ จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ7

กรรมการ

บริษทั เจ.ฟ้อน โฮม-ออฟฟิ ศ จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQP-PQQ6

กรรมการ

บริษทั เจ.เอส.พี. คอนโดทาวน์ จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หน้ า 4

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี % จํากัด (มหาชน)
ชือ-นามสกุล

3. นายยงศีล รุ่งชีวา

อายุ
(ปี)

คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัตอิ บรม

QQ

อนุปริญญา
วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
Directors Accreditation
Program (DAP)
รุ่นที 104/2556
Financial Statement for
Director (FSD)
รุ่นที 23/2557

สัดส่วน
การถือ
หุน้ ใน
บริษทั
(%)
h.dd

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

PQQ6-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการบริหาร

PQQ6-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการบริหาร

ประสบการณ์ทาํ งาน
ชือหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี จํากัด(มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จํากัด//พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ6-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการบริหาร

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเด้นท์แลนด์ จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ6-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการบริหาร

บริษทั สําเพ็ง P พลาซ่า จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ6-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการบริหาร

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี แมเนจเมนท์ จํากัด
/บริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

PQQ[-ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั เมอร์รทิ ภูเก็ต จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ[-ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั เดอะ เมอริโต้ ซิตYี โฮม จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ[-ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ทรัพย์รุ่งเรือง เซ็นเตอร์ จํากัด1/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ[-ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั เมอริทโต้ แลนด์ (ในทอน) จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หน้ า 5

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี % จํากัด (มหาชน)
ชือ-นามสกุล

4. นายพีระ นีรพิทกั ษ์

อายุ
(ปี)
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คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัตอิ บรม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์
ปริญญาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกริก
Financial Statement for
Director (FSD)
รุ่นที 23/2557

สัดส่วน
การถือ
หุน้ ใน
บริษทั
(%)

7.RQ

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งาน
ชือหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

PQ[R-ปจั จุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั ที ซี อาร์ ทิมเบอร์ จํากัด/ผู้นําเข้า-ขาย ไม้และหวาย

PQ77-ปจั จุบนั
PQQ6-ปจั จุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
/กรรมการบริหาร

บริษทั ไทยเซ็นทรัล แรทแท่น จํากัด/ผูน้ ําเข้า-ขาย ไม้และหวาย
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี จํากัด(มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ6-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการบริหาร

บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จํากัด//พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ6-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการบริหาร

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเด้นท์แลนด์ จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ6-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการบริหาร

บริษทั สําเพ็ง P พลาซ่า จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ6-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการบริหาร

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี แมเนจเมนท์ จํากัด
/บริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

PQQ[-ปจั จุบนั

กรรมการ

PQQ7-ปจั จุบนั

ประธานกรรมการ

PQQ7-ปจั จุบนั

ผูไ้ กล่เกลียข้อพิพาท

หน้ า 6

บริษทั เดอะ เมอริโต้ ซิตYี โฮม จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั วินนิง อินชัวร์ โบรคเกอร์ จํากัด/โบรคเกอร์
ศาลจังหวัดนนทบุร/ี ราชการ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี % จํากัด (มหาชน)
ชือ-นามสกุล

5. นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา

อายุ
(ปี)

7\

คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัตอิ บรม

ปริญญาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย
Directors Accreditation
Program (DAP)
รุ่นที 104/2556

สัดส่วน
การถือ
หุน้ ใน
บริษทั
(%)

P.dd

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

ประสบการณ์ทาํ งาน
ชือหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

PQQ[-PQQ6

กรรมการ

บริษทั ที.ที.เอ็น อเวนิว จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ[-PQQ6

กรรมการ

บริษทั เจ.เอส.พี. คอนโดทาวน์ จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ[-PQQQ
บุตรของ
PQQ6-ปจั จุบนั
นายทนงศักดิ ]
มโนธรรม
รักษา และ
PQQ6-ปจั จุบนั
พีชายของนาย
ธีระชาติ มโน
ธรรมรักษา PQQQ-ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการ
/กรรมการบริหาร

บริษทั กูด๊ เมอร์รทิ เพลส จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี จํากัด(มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กรรมการ
/กรรมการบริหาร

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี แมเนจเมนท์ จํากัด
/บริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กรรมการ
/กรรมการบริหาร

บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จํากัด//พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการบริหาร

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเด้นท์แลนด์ จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการบริหาร

บริษทั สําเพ็ง P พลาซ่า จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ[-ปจั จุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั ทรัพย์รุ่งเรืองสปอร์ตคลับ จํากัด/สปอร์ตคลับ

PQQP-ปจั จุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั ทรัพย์รุ่งเรืองซีววิ จํากด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หน้ า 7

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี % จํากัด (มหาชน)
ชือ-นามสกุล

6. นายอัษฎางค์ ศรีศภุ รพันธ์

อายุ
(ปี)

6P

คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัตอิ บรม

พัฒนบริหารศาสตร
มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์

สัดส่วน
การถือ
หุน้ ใน
บริษทั
(%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ไม่มี

ตําแหน่ ง

PQQR-ปจั จุบนั

รองประธานกรรมการ
/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี จํากัด(มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQR-ปจั จุบนั

รองประธานกรรมการ
/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จํากัด//พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQR-ปจั จุบนั

รองประธานกรรมการ
/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเด้นท์แลนด์ จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQR-ปจั จุบนั

รองประธานกรรมการ
/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั สําเพ็ง P พลาซ่า จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQR-ปจั จุบนั

รองประธานกรรมการ
/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี แมเนจเมนท์ จํากัด
/บริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

PQQ6-ปจั จุบนั

กรรมการ

ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย/สถาบันการเงิน

นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พาณิชยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Risk Management
Committee Program
(RMP)
รุ่นที 3/2557
Director Certification
Program (DCP)
รุ่นที 149/2554

ประสบการณ์ทาํ งาน
ชือหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา

หน้ า 8

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี % จํากัด (มหาชน)
ชือ-นามสกุล

7. นายสุขสันต์ จิรจริยาเวช

อายุ
(ปี)

6Q

คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัตอิ บรม

นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Financial Statement for
Director (RMP)
รุ่นที 2/2551
Director Certification
Program (DCP)
รุ่นที 111/2551

สัดส่วน
การถือ
หุน้ ใน
บริษทั
(%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งาน
ชือหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

PQQd-ปจั จุบนั

กรรมการผูแ้ ทน
กระทรวงการคลัง

PQQ[-PQQ6

กรรมการ

บริษทั เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
/ผลิตและจําหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

PQQ[-PQQQ

ทีปรึกษา

กรมสรรพากร/ราชการ

PQQd-PQQ7
PQQ6-ปจั จุบนั

รองอธิบดี
กรรมการ
/กรรมการตรวจสอบ

กรมสรรพากร/ราชการ
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี จํากัด(มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ6-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการตรวจสอบ

บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จํากัด//พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการตรวจสอบ

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเด้นท์แลนด์ จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการตรวจสอบ

บริษทั สําเพ็ง P พลาซ่า จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการตรวจสอบ

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี แมเนจเมนท์ จํากัด
/บริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หน้ า 9

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต/รัฐวิสาหกิจ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี % จํากัด (มหาชน)
ชือ-นามสกุล

8. พ.ต.อ.โกศล นินบดี

อายุ
(ปี)

6R

คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัตอิ บรม

รัฐศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
การถือ
หุน้ ใน
บริษทั
(%)

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

ไม่มี

Directors Accreditation
Program (DAP)
รุ่นที 104/2556
AUDIT Committee
Program (ACP)
รุ่นที 46/2557

9. นายปรีชา ติวะนันทกร

6R

บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Directors Accreditation
Program (DAP)
รุ่นที 104/2556

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งาน
ชือหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

ปจั จุบนั

กรรมการ

ปจั จุบนั
PQQ6-ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการ
/กรรมการตรวจสอบ

บริษทั บ้านริมอิง จํากัด/จัดสรรทีดินเพือการเกษตร
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี จํากัด(มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ6-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการตรวจสอบ

บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จํากัด//พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการตรวจสอบ

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเด้นท์แลนด์ จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการตรวจสอบ

บริษทั สําเพ็ง P พลาซ่า จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
/กรรมการตรวจสอบ

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี แมเนจเมนท์ จํากัด
/บริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี จํากัด(มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กรรมการ
/กรรมการตรวจสอบ

บริษทั ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จํากัด//พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ6-ปจั จุบนั
PQQ6-ปจั จุบนั

หน้ า 10

บริษทั ธราคาร จํากัด/จัดสรรทีดินเพือการเกษตร

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี % จํากัด (มหาชน)
ชือ-นามสกุล

อายุ
(ปี)

คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัตอิ บรม

สัดส่วน
การถือ
หุน้ ใน
บริษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

Risk Management
Committee Program
(RMP)
รุ่นที 3/2557
AUDIT Committee
Program (ACP)
รุ่นที 46/2557
10. นายสมยศ ฐิตสิ รุ ยิ ารักษ์

QR

บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พาณิชยศาสตร
มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

d.7d

ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งาน
ชือหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

PQQQ-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการตรวจสอบ

บริษทั เจ.เอส.พี. โกลเด้นท์แลนด์ จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการตรวจสอบ

บริษทั สําเพ็ง P พลาซ่า จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQQ-ปจั จุบนั

กรรมการ
/กรรมการตรวจสอบ

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี แมเนจเมนท์ จํากัด
/บริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

PQQ6-ปจั จุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ
อาวุโส

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี จํากัด(มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ[-PQQ6

กรรมการ/
กรรมการบริหาร

บริษทั เอจีอี เทอร์มนิ อล จํากัด/นําเข้า-จําหน่ายถ่านหิน

PQQ7-PQQ6

กรรมการ

PT.AGE Resources Co.,Ltd./อุตสาหกรรมยานยนต์

PQQ\-PQQ6

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
ด้านการเงิน/ผูช้ ว่ ย
กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
สายงานบริหาร

หน้ า 11

บริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)/นําเข้า-จําหน่ายถ่านหิน

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี % จํากัด (มหาชน)
ชือ-นามสกุล

11. นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา

อายุ
(ปี)

7d

คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัตอิ บรม

ปริญญามหาบัณฑิต
การจัดการทัวไป
มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดส่วน
การถือ
หุน้ ใน
บริษทั
(%)
P.dd

ปริญญาบัณฑิต
วิทยาศาสต์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
12. นางสาวพมลรัตน์ จรัลรุ่งโรจน์

[d

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
บุตรของ
นายทนงศักดิ ]
มโนธรรม
รักษา และ
น้องชายของ
นายวีระวิทย์
มโนธรรม
รักษา
ไม่มี

บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ
13. นายรังสรรค์ หวังไพฑูรย์

Qd

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทาํ งาน
ชือหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

PQQ6-ปจั จุบนั

รองกรรมการผู้จดั การ

PQQ[-ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั เมอริทโต้ แลนด์ (ในทอน) จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ[-ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั เดอะ เมอริโต้ ซิตYี โฮม จํากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

PQQ7-PQQQ

รองกรรมการผู้จดั การ

PQQ6-ปจั จุบนั

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
การเงิน

PQQP-PQQ6

ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและ
การเงิน

บริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)/นําเข้า-จําหน่ายถ่านหิน

PQQP

ผูช้ ว่ ยผู้อาํ นวยการฝา่ ย
บัญชีและการเงิน
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ

บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จํากัด/โกลด์ฟิวเจอร์

ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยขายและ
ฝา่ ยการตลาด

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี แมเนจเมนท์ จํากัด/บริหารจัดการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

PQQ6-ปจั จุบนั
PQQ7-PQQ6

บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บริหารธุรกิจบัณฑิต
หน้ า 12

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี จํากัด(มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี แมเนจเมนท์ จํากัด/บริหารจัดการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี จํากัด(มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี จํากัด(มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี % จํากัด (มหาชน)
ชือ-นามสกุล

14. นายชวลิต ธาราธิคุณเดช

อายุ
(ปี)

Q[

คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัตอิ บรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สัดส่วน
การถือ
หุน้ ใน
บริษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

PQQ6-ปจั จุบนั

เลขานุ การบริษทั

PQQ[

ผูจ้ ดั การ

Company Secretary
Program (CSP)

รุ่นที 45/5447
1

จดทะเบียนยกเลิกบริ ษทั ในวันที 8 เมษายน 2557 อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี

หน้ า 13

ประสบการณ์ทาํ งาน
ชือหน่ วยงาน/บริษทั /ประเภทธุรกิจ

บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตYี จํากัด(มหาชน)/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ว่อง เอ็นจิเนียริง จํากัด/รับจ้าง-จําหน่ายเหล็ก สแตนเลส

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี % จํากัด (มหาชน)

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

นายทนงศักดิ มโนธรรมรักษา

นายพีระ นีรพิทักษ์

นายยงศีล รุ่งชีวา

นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา

นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์

นายสุขสั นต์ จิรจริยาเวช

นายปรีชา ติวะนันทกร

พ.ต.อ.โกศล นินบดี

นายสมยศ ฐิ ติสุริยารักษ์

นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา

นางสาวพมลรัตน์ จรัลรุ่งโรจน์

นายรังสรรค์ หวังไพฑูรย์

รายละเอียดการดํารงตําแหน่ งของผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในบริษทั ที"เกี"ยวข้อง

บริ ษทั เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ต( ี จํากัด (มหาชน)

X

/ , // , CEO

/ , //

/ , //

/ , //

/,Y

/ , AC

/ , AC

/ , AC

#

#

#

#

บริ ษทั ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กับปพฤกษ์) จํากัด

X

/ , // , CEO

/ , //

/ , //

/ , //

/,Y

/ , AC

/ , AC

/ , AC

บริ ษทั เจ.เอส.พี. โกลเด้นท์แลนด์ จํากัด

X

/ , // , CEO

/ , //

/ , //

/ , //

/,Y

/ , AC

/ , AC

/ , AC

บริ ษทั สําเพ็ง 4 พลาซ่า จํากัด

X

/ , // , CEO

/ , //

/ , //

/ , //

/,Y

/ , AC

/ , AC

/ , AC

บริ ษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ต( ี แมเนจเมนท์

X

/ , // , CEO

/ , //

/ , //

/ , //

/,Y

/ , AC

/ , AC

/ , AC

บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด

#

บริ ษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)

/

บริ ษทั กรุ งเทพโยธาอุตสาหการ จํากัด

/
/

/

/
/

บริ ษทั เดอะ เมอริ โต้ ซิต( ีโฮม จํากัด
บริ ษทั เมอริ โต้ แลนด์ (ในทอน) จํากัด

/

/

บริ ษทั เมอร์ริท ภูเก็ต จํากัด

/

/

บริ ษทั ทรัพย์รุ่งเรื อง เซ็นเตอร์ จํากัด1

/

/
หน้ า 14

บริ ษทั วินนิง อินชัวร์ โบรคเกอร์ จํากัด

X

บริ ษทั ทีซีอาร์ ทิมเบอร์ จํากัด

/ , CEO

บริ ษทั ไทยเซ็นทรัล แรทแท่น จํากัด

/ , CEO

บริ ษทั ทรัพย์รุ่งเรื อง สปอร์ตคลับ จํากัด

/ , CEO

บริ ษทั ทรัพย์รุ่งเรื องซี ววิ จํากัด

/ , CEO

บริ ษทั ธราคาร จํากัด

/

บริ ษทั บ้านริ มอิง จํากัด

/

ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย

/

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

/

หมายเหตุ x =ประธานกรรมการบริ ษทั / = กรรมการบริ ษทั // =กรรมการบริ หาร CEO=กรรมการผูจ้ ดั การ Y =ประธานกรรมการตรวจสอบ AC =กรรมการตรวจสอบ # =ผูบ้ ริ หาร
1

จดทะเบียนยกเลิกบริ ษทั ในวันที 8 เมษายน 2557 อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี

หน้ า 15

นายรังสรรค์ หวังไพฑูรย์

นางสาวพมลรัตน์ จรัลรุ่งโรจน์

นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา

นายสมยศ ฐิติสุริยารักษ์

พ.ต.อ.โกศล นินบดี

นายปรีชา ติวะนันทกร

นายสุ ขสั นต์ จิรจริยาเวช

นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์

นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา

นายยงศีล รุ่งชีวา

นายพีระ นีรพิทักษ์

นายทนงศักดิ มโนธรรมรักษา

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ ตี % จํากัด (มหาชน)

