บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ, ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯและเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

1. นำยพลำกร สุวรรณรัฐ
/(ป ร ะ ธ ำ น ก ร ร ม ก ำ ร แ ล ะ
กรรมกำรอิ ส ระ)/(ได้ รั บ กำร
แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน
พ.ศ.2557)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
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- Master of Arts in International Affairs
(M.A.I.A.) Southeast Asia Studies,
Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำตรีรัฐศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำบัตร
วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร รุ่นที่ 37
- หลักสูตร DAP, DCP, The Role of
Chairman จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(นับรวมหุ้นที่ถือโดย
คู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

มิถนุ ำยน พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

ธันวำคม พ.ศ.2556มิถนุ ำยน 2557
พ.ศ.2550-ปั จจุบนั

พ.ศ.2522-ปั จจุบนั
พ.ศ.2523-ปั จจุบนั
พ.ศ.2533-ปั จจุบนั
พ.ศ.2522-ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 1

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประธำนกรรมกำรและ บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)/
กรรมกำรอิสระ
พัฒนำและบริหำรพื ้นทีค่ ้ ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อ
กำรพำณิชย์และโรงแรม
ประธำนกรรมกำรและ บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด/พัฒนำและ
กรรมกำรอิสระ
บริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์
และโรงแรม
ประธำนกรรมกำรและ บริษัท บริกำรเชื ้อเพลิงกำรบินกรุงเทพ จำกัด
กรรมกำรอิสระ
(มหำชน)/ให้ บริกำรจัดเก็บและเติมเชื ้อเพลิงน ้ำมัน
อำกำศยำน
กรรมกำร
บริษัท ทองทิพย์ จำกัด/ให้ เช่ำอำคำรและบริกำร
สำธำรณูปโภค
กรรมกำร
บริษัท ลัคกี ้โคลบเวอ จำกัด/ซื ้อและจำหน่ำยสินค้ ำ
ผ้ ำทุกชนิด
กรรมกำร
บริษัท เลส์ทรัวส์ จำกัด/ให้ เช่ำอำคำรและบริกำร
สำธำรณูปโภค
กรรมกำร
บริษัท สรรพทัศน์ จำกัด/ให้ บริกำรที่ปรึกษำ

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

2. นำยสุรชัย โชติจฬุ ำงกูร

64

- หลักสูตร DAP จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

/(รองประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำรและ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ผูกพันบริษัทฯ)/(ได้ รับกำร
แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน
พ.ศ.2557)

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(นับรวมหุ้นที่ถือโดย
คู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ)
60.23%

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

เป็ นคูส่ มรสของ มิถนุ ำยน พ.ศ.2557-ปั จจุบนั
นำงปั ญจพร
โชติจฬุ ำงกูร
ธันวำคม พ.ศ.2556มิถนุ ำยน พ.ศ.2557
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2555ปั จจุบนั
มีนำคม พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 2

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

รองประธำนกรรมกำร
และประธำน
กรรมกำรบริหำร
รองประธำนกรรมกำร
และประธำน
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำร

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)/
พัฒนำและบริหำรพื ้นทีค่ ้ ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อ
กำรพำณิชย์และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด/พัฒนำและ
บริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์
และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด/พัฒนำและ
ให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์
บริษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด/พัฒนำและ
บริหำรโรงแรมและรีสอร์ ท
บริษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด/บริหำร
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท แพลทินมั สแควร์ จำกัด/บริหำร
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท แพลทินมั โฮเต็ล จำกัด/ประกอบธุรกิจ
โรงแรม
บริษัท เอส.ซี.พี.แมเนจเมนท์ จำกัด/ให้ เช่ำพื ้นที่
และให้ บริกำรสำธำรณูปโภค
บริษัท ร็อกเวิธ จำกัด(มหำชน)/ผลิตและจำหน่ำย
เฟอร์ นิเจอร์ สำนักงำน
บริษัท นครชัยศรี ริเวอร์ ไซด์ จำกัด/ซื ้อขำยที่ดิน

กรรมกำร

ตุลำคม พ.ศ.2555-ปั จจุบนั

กรรมกำร

เมษำยน พ.ศ.2551-ปั จจุบนั

กรรมกำร

เมษำยน พ.ศ.2551-ปั จจุบนั

กรรมกำร

กุมภำพันธ์ พ.ศ.2545ปั จจุบนั
มกรำคม พ.ศ. 2537ปั จจุบนั
สิงหำคม พ.ศ.2533-ปั จจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(นับรวมหุ้นที่ถือโดย
คู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 3

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

เมษำยน พ.ศ.2533-ปั จจุบนั
ธันวำคม พ.ศ.2534-ปั จจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร

ธันวำคม พ.ศ.2545ธันวำคม พ.ศ.2556
มิถนุ ำยน พ.ศ.2549ธันวำคม พ.ศ.2556
กรกฏำคม พ.ศ.2549ธันวำคม พ.ศ.2556
พฤษภำคม พ.ศ.2549ธันวำคม พ.ศ.2556
ธันวำคม พ.ศ.2547ธันวำคม พ.ศ.2556
ธันวำคม พ.ศ.2550ธันวำคม พ.ศ.2556
ตุลำคม พ.ศ.2553-ธันวำคม
พ.ศ.2556
ตุลำคม พ.ศ.2553-ธันวำคม
พ.ศ.2556

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ลำธำรแลนด์ จำกัด/ซื ้อขำยที่ดนิ
บริษัท เสรีกอล์ฟ คลับ 1991 จำกัด/ให้ บริกำร
สนำมกอล์ฟ
บริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด/ประกอบธุรกิจ
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ โรงแรมและภัตตำคำร
บริษัท ซี.อำร์ .ซี. ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้ นท์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท แพลทินมั แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด/ให้
เช่ำอสังหำริมทรัพย์และให้ บริกำรที่จอดรถ
บริษัท ทรัพย์พฒ
ั นำ แอทโซซิเอทส์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท คณำสิน แมเนจเมนท์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท บำร์บำร่ำ แมเนจเม้ นท์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(นับรวมหุ้นที่ถือโดย
คู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

กันยำยน พ.ศ.2548ธันวำคม พ.ศ.2556
3. นำยไชยยศ เหมะรัชตะ
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/(กรรมกำรบริษัท กรรมกำร
อิสระและประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ)/(ได้ รับกำรแต่งตัง้
เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน
พ.ศ.2557)

4. นำยสมชัย บุญนำศิริ
/(กรรมกำรบริษัท กรรมกำร
อิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน)/(ได้ รับกำร
แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน

- ปริญญำโทนิตศิ ำสตร์

บริษัท แพลทินมั ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด/ประกอบ
ธุรกิจศูนย์อำหำร

ไม่มี

มิถนุ ำยน พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระและ
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
ธันวำคม พ.ศ.2556-มิถนุ ำยน กรรมกำรอิสระและ
พ.ศ.2557
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
ธันวำคม พ.ศ.2548-ปั จจุบนั
กรรมกำรและ
กรรมกำรตรวจสอบ

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)/พัฒนำ
และบริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำร
พำณิชย์และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด/พัฒนำและ
บริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์
และโรงแรม
บริษัท เสนำดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
/พัฒนำอสังหำริมทรัพย์

ไม่มี

ไม่มี

มิถนุ ำยน พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

ธันวำคม พ.ศ.2556มิถนุ ำยน พ.ศ.2557

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

พฤษภำคม พ.ศ.2553ปั จจุบนั

กรรมกำร

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)/พัฒนำ
และบริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำร
พำณิชย์และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด/พัฒนำและ
บริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์
และโรงแรม
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหำชน)/สถำนีโทรทัศน์

และ Columbia University ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำตรีนิติศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- หลักสูตร DAP จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- ปริญญำโทเศรษฐศำสตร์

กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ไม่มี

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

60

ตาแหน่ ง

The Victoria University of Manchester,
ประเทศอังกฤษ
- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์
The University of Salford, ประเทศ
อังกฤษ
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ 8

เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งในบริ ษทั ฯของกรรมการ

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 4

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

พ.ศ.2557)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(นับรวมหุ้นที่ถือโดย
คู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (วตท.)
- หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐ
ร่วมเอกชน
วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร รุ่ นที่ 9
- หลักสูตร DCP จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

มิถนุ ำยน พ.ศ.2538-ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร

มีนำคม พ.ศ.2533-ปั จจุบนั

กรรมกำร

พฤศจิกำยน พ.ศ.2545มีนำคม พ.ศ.2557
เมษำยน พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

กรรมกำรผู้จดั กำร

กันยำยน พ,ศ,2557-ปั จจุบนั

5. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
/(กรรมกำรบริษัท กรรมกำร
อิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ)/(ได้ รับกำรแต่งตัง้
เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน
พ.ศ.2557)
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- ปริญญำตรี นิติศำสตร์
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
- ปริญญำตรี รัฐประศำสนศำสตร์
โรงเรียนนำยร้ อยตำรวจ
- ปริญญำบัตร
วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ. รุ่น
37)

ไม่มี

ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 5

ตาแหน่ ง

ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบและ
ประธำนกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
กรรมกำร

มิถนุ ำยน พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

ธันวำคม พ.ศ.2556มิถนุ ำยน พ.ศ.2557

กรรมกำรอิสระและ
กรรมกำรตรวจสอบ

มีนำคม พ.ศ.2547-ปั จจุบนั

กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ พรีบอร์ น จำกัด/
นำยหน้ ำ/ตัวกลำงทำงกำรเงิน
บริษัท สยำม แอลลำยด์ โฮลดิ ้ง แอนด์ คอนซัล
แตนท์ จำกัด/กำรลงทุนในบริษัทอื่น
บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหำชน)/บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน
บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)/ธุรกิจอำหำร

บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด/
พัฒนำโครงกำรคอนโดมิเนียมและบ้ ำนเดี่ยว
สำหรับลูกค้ ำระดับกลำงและระดับสูง
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)/พัฒนำ
และบริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำร
พำณิชย์และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด/พัฒนำและ
บริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์
และโรงแรม
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)/ผลิตและ

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(นับรวมหุ้นที่ถือโดย
คู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

- ปริญญำโทรัฐประศำสนศำสตร์
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- หลักสูตร DAP จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

6. นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิมนัส
/(กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริหำร กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและกรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำมผูกพัน
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- ปริญญำตรี รัฐศำสตร์

4.38%

ไม่มี

มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- หลักสูตร DAP จำกสมำคมส่งเสริ มสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งในบริ ษทั ฯของกรรมการ

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 6

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

มิถนุ ำยน พ.ศ.2538-ปั จจุบนั

กรรมกำร

มิถนุ ำยน พ.ศ.2550-ปั จจุบนั

กรรมกำร

มีนำคม พ.ศ.2553-ปั จจุบนั

กรรมกำร

กุมภำพันธ์ พ.ศ.2551ปั จจุบนั
มกรำคม พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

กรรมกำร

มิถนุ ำยน พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

กรรมกำรและ
กรรมกำรบริหำร

ธันวำคม พ.ศ.2556มิถนุ ำยน พ.ศ.2557

กรรมกำรและ
กรรมกำรบริหำร

กุมภำพันธ์ พ.ศ.2555-

กรรมกำร

กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

จำหน่ำยน ้ำตำลและกำกน ้ำตำล
บริษัท ก่อสร้ ำงสหพันธุ์ จำกัด (มหำชน)/กำร
ก่อสร้ ำงและค้ ำอสังหำริมทรัพย์
บริษัท รถไฟฟ้ำ (ประเทศไทย) จำกัด/จำหน่ำย
ยำนพำหนะระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ำ
บริษัท เอจีอี เทอร์ มินอล จำกัด/บริกำรขนถ่ำยและ
คัดแยกถ่ำนหิน,บริกำรเรือเทียบท่ำขนส่งสินค้ ำ,ให้
คำปรึกษำเกี่ยวกับขนส่งทำงน ้ำและเรือเดินทะเล
ทุกประเภท
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหำชน)/
นำเข้ ำและจำหน่ำยถ่ำนหิน
บริษัท เอจีอี เพำเวอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด/ผลิตและ
จำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)/พัฒนำ
และบริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำร
พำณิชย์และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด/พัฒนำและ
บริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์
และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด/พัฒนำและ

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(นับรวมหุ้นที่ถือโดย
คู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

บริษัทฯ)/(ได้ รับกำรแต่งตัง้
เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน
พ.ศ.2557)

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ปั จจุบนั
มีนำคม พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

กรรมกำร

เมษำยน พ.ศ.2554-ปั จจุบนั

กรรมกำร

ตุลำคม พ.ศ.2555-ปั จจุบนั

กรรมกำร

เมษำยน พ.ศ.2551-ปั จจุบนั

กรรมกำร

เมษำยน พ.ศ.2551-ปั จจุบนั

กรรมกำร

กุมภำพันธ์ พ.ศ.2545ปั จจุบนั
มกรำคม พ.ศ.2537-ปั จจุบนั

กรรมกำร
กรรมกำร

ธันวำคม พ.ศ.2545-ธันวำคม กรรมกำร
พ.ศ.2556
มิถนุ ำยน พ.ศ.2549กรรมกำร
ธันวำคม พ.ศ.2556
กรกฏำคม พ.ศ.2549กรรมกำร
ธันวำคม พ.ศ.2556

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 7

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์
บริษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด/พัฒนำและ
บริหำรโรงแรมและรีสอร์ ท
บริษัท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด/บริหำรโครงกำร
ทำงเชื่อม BTS
บริษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด/บริหำร
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท แพลทินมั สแควร์ จำกัด/บริหำร
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท แพลทินมั โฮเต็ล จำกัด/ประกอบธุรกิจ
โรงแรม
บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเมนท์ จำกัด/ให้ เช่ำพื ้นที่และ
ให้ บริกำรสำธำรณูปโภค
บริษัท ร็อกเวิธ จำกัด (มหำชน)/ผลิตและจำหน่ำย
เฟอร์ นิเจอร์ สำนักงำน
บริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด/ประกอบธุรกิจ
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ โรงแรมและภัตตำคำร
บริษัท ซี.อำร์ .ซี. ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้ นท์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

7. นำยพิรุณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กลุ
/(กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริหำรและ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ผูกพันบริษัทฯ)/(ได้ รับกำร
แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน
พ.ศ.2557)

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญำตรี วศิ วกรรมเครื่องจักรกล
WENTWORTH INSTITUTE of
TECHNOLOGY, ประเทศสหรัฐอเมริกำ
- หลักสูตร DAP จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(นับรวมหุ้นที่ถือโดย
คู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ)

4.69%

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ไม่มี

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 8

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

พฤษภำคม พ.ศ.2549ธันวำคม พ.ศ.2556
ธันวำคม พ.ศ.2547-ธันวำคม
พ.ศ.2556
ธันวำคม พ.ศ.2550-ธันวำคม
พ.ศ.2556
ตุลำคม พ.ศ.2553-ธันวำคม
พ.ศ.2556
ตุลำคม พ.ศ.2553-ธันวำคม
พ.ศ.2556
กันยำยน พ.ศ.2548ธันวำคม พ.ศ.2556

กรรมกำร

มิถนุ ำยน พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

กรรมกำรและ
กรรมกำรบริหำร

ธันวำคม พ.ศ.2556มิถนุ ำยน พ.ศ.2557

กรรมกำรและ
กรรมกำรบริหำร

กุมภำพันธ์ พ.ศ.2555ปั จจุบนั

กรรมกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท แพลทินมั แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด/ให้
เช่ำอสังหำริ มทรัพย์และให้ บริกำรที่จอดรถ
บริษัท ทรัพย์พฒ
ั นำ แอทโซซิเอทส์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท คณำสิน แมเนจเมนท์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท บำร์บำร่ำ แมเนจเม้ นท์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท แพลทินมั ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด/ประกอบ
ธุรกิจศูนย์อำหำร
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)/พัฒนำ
และบริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำร
พำณิชย์และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด/พัฒนำและ
บริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์
และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด/พัฒนำและ
ให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(นับรวมหุ้นที่ถือโดย
คู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 9

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

มีนำคม พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

กรรมกำร

เมษำยน พ.ศ.2554-ปั จจุบนั

กรรมกำร

ตุลำคม พ.ศ.2555-ปั จจุบนั

กรรมกำร

เมษำยน พ.ศ.2551-ปั จจุบนั

กรรมกำร

เมษำยน พ.ศ.2551-ปั จจุบนั

กรรมกำร

กุมภำพันธ์ พ.ศ.2545ปั จจุบนั
มิถนุ ำยน พ.ศ.2549ธันวำคม พ.ศ.2556
กรกฏำคม พ.ศ.2549ธันวำคม พ.ศ.2556
พฤษภำคม พ.ศ.2549ธันวำคม พ.ศ.2556
ธันวำคม พ.ศ.2547-ธันวำคม
พ.ศ.2556
ธันวำคม พ.ศ.2550-ธันวำคม

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด/พัฒนำและ
บริ หำรโรงแรมและรีสอร์ ท
บริษัท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด/บริหำรโครงกำร
ทำงเชื่อม BTS
บริษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด/บริหำร
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท แพลทินมั สแควร์ จำกัด/บริหำร
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท แพลทินมั โฮเต็ล จำกัด/ประกอบธุรกิจ
โรงแรม
บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเมนท์ จำกัด/ให้ เช่ำพื ้นที่
และให้ บริกำรสำธำรณูปโภค
บริษัท ซี.อำร์ .ซี. ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้ นท์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท แพลทินมั แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด/ให้
เช่ำอสังหำริมทรัพย์และให้ บริกำรที่จอดรถ
บริษัท ทรัพย์พฒ
ั นำ แอทโซซิเอทส์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ จำกัด/ให้ เช่ำ

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(นับรวมหุ้นที่ถือโดย
คู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

พ.ศ.2556
ตุลำคม พ.ศ.2553-ธันวำคม
พ.ศ.2556
ตุลำคม พ.ศ.2553-ธันวำคม
พ.ศ.2556
กันยำยน พ.ศ.2548ธันวำคม พ.ศ.2556
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2534ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 10

ตาแหน่ ง

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กันยำยน พ.ศ.2548-ปั จจุบนั

กรรมกำร

มกรำคม พ.ศ.2545-ปั จจุบนั

กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์
บริษัท คณำสิน แมเนจเมนท์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท บำร์บำร่ำ แมเนจเม้ นท์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท แพลทินมั ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด/ประกอบ
ธุรกิจศูนย์อำหำร
บริษัท บำงกอกอินเตอร์ เนชัน่ แนล สโตน จำกัด/
ผลิตและจำหน่ำยหินแกรนิต หินอ่อนและหินทรำย
ทังในและนอกประเทศ
้
บริษัท มำบุญครอง 2012 จำกัด/จำหน่ำยนมสด
ขนมปั ง เครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงเครื่องสำอำง
ในประเทศ
บริษัท มำบุญครอง แดรี่ โกทส์ จำกัด/เลี ้ยงสัตว์ ทำ
ฟำร์ มแพะ นมสดบรรจุกระป๋ องหรือภำชนะอื่น
เนื ้อสัตว์บรรจุกระป๋ องและผลิตภัณฑ์จำกนม

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

8. นำงปั ญจพร โชติจฬุ ำงกูร
/(กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริหำร กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและกรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำมผูกพัน
บริษัทฯ)/(ได้ รับกำรแต่งตัง้
เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน
พ.ศ.2557)

อายุ
(ปี )

60

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ระดับอำชีวศึกษำ

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(นับรวมหุ้นที่ถือโดย
คู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ)
60.23%

Han Chiang High School,
ประเทศมำเลเซีย
- หลักสูตร DAP จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

เป็ นคูส่ มรสของ มิถนุ ำยน พ.ศ.2557-ปั จจุบนั
นำยสุรชัย โชติ
จุฬำงกูร
ธันวำคม พ.ศ.2556มิถนุ ำยน พ.ศ.2557

เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งในบริ ษทั ฯของกรรมการ

ตาแหน่ ง

กรรมกำรและ
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรและ
กรรมกำรบริหำร

กุมภำพันธ์ พ.ศ.2555ปั จจุบนั
มีนำคม พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

กรรมกำร

ตุลำคม พ.ศ.2555-ปั จจุบนั

กรรมกำร

เมษำยน พ.ศ.2551-ปั จจุบนั

กรรมกำร

เมษำยน พ.ศ.2551-ปั จจุบนั

กรรมกำร

กรรมกำร

ธันวำคม พ.ศ.2545-ธันวำคม กรรมกำร
พ.ศ.2556
มิถนุ ำยน พ.ศ.2549กรรมกำร
ธันวำคม พ.ศ.2556
กรกฏำคม พ.ศ.2549กรรมกำร
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 11

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)/พัฒนำ
และบริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำร
พำณิชย์และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด/พัฒนำและ
บริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์
และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด/พัฒนำและ
ให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์
บริษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด/พัฒนำและ
บริหำรโรงแรมและรีสอร์ ท
บริษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด/บริหำร
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท แพลทินมั สแควร์ จำกัด/บริหำร
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท แพลทินมั โฮเต็ล จำกัด/ประกอบธุรกิจ
โรงแรม
บริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด/ประกอบธุรกิจ
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ โรงแรมและภัตตำคำร
บริษัท ซี.อำร์ .ซี. ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้ นท์ จำกัด/ให้ เช่ำ

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(นับรวมหุ้นที่ถือโดย
คู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ธันวำคม พ.ศ.2556
พฤษภำคม พ.ศ.2549ธันวำคม พ.ศ.2556
ธันวำคม พ.ศ.2547-ธันวำคม
พ.ศ.2556
ธันวำคม พ.ศ.2550-ธันวำคม
พ.ศ.2556
ตุลำคม พ.ศ.2553-ธันวำคม
พ.ศ.2556
ตุลำคม พ.ศ.2553-ธันวำคม
พ.ศ.2556
กันยำยน พ.ศ.2548ธันวำคม พ.ศ.2556
9. น.ส.ชฎำรัตน์ อนันตกูล
/(กรรมกำรบริษัท)/(ได้ รับกำร
แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน
พ.ศ.2557)

56

- ปริญญำเอก Organization Development
and Transformation

0.55%

ไม่มี

Cebu Doctor College ,ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
- ปริญญำโท Public Administration
University of Southern California,
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

มิถนุ ำยน พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำร

ธันวำคม พ.ศ.2556-มิถนุ ำยน กรรมกำร
พ.ศ.2557
เมษำยน พ.ศ.2530-ปั จจุบนั
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 12

กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

อสังหำริมทรัพย์
บริษัท แพลทินมั แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด/
ให้ เช่ำอสังหำริมทรัพย์และให้ บริกำรทีจ่ อดรถ
บริษัท ทรัพย์พฒ
ั นำ แอทโซซิเอทส์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท คณำสิน แมเนจเมนท์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท บำร์บำร่ำ แมเนจเม้ นท์ จำกัด/ให้ เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์
บริษัท แพลทินมั ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด/ประกอบ
ธุรกิจศูนย์อำหำร
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)/พัฒนำ
และบริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำร
พำณิชย์และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด/พัฒนำและ
บริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์
และโรงแรม
บริษัท ชฏำรัตน์ จำกัด/ให้ เช่ำทรัพย์สิน (อำคำรและ

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(นับรวมหุ้นที่ถือโดย
คู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

- หลักสูตร DAP จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

10. นำยสมบูรณ์ วงศ์รัศมี
/(กรรมกำรบริ ษัท
กรรมกำรบริหำรและ
กรรมกำรผู้จดั กำร)/ได้ รับ
กำรแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 17
มิถนุ ำยน พ.ศ.2557)
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- ปริญญำโทวิศวกรรมศำสตร์

ไม่มี

ไม่มี

Oklahoma State University, ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- ปริญญำตรีวศิ วกรรมศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- หลักสูตร DCP จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

เมษำยน พ.ศ.2541-ปั จจุบนั

กรรมกำร

สิงหำคม พ.ศ.2532-ปั จจุบนั

กรรมกำร

ธันวำคม พ.ศ.2539-ปั จจุบนั

กรรมกำร

มิถนุ ำยน พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

กรรมกำร กรรมกำร
ผู้จดั กำรและ
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรผู้จดั กำร
และกรรมกำรบริหำร

พฤษภำคม พ.ศ.2557มิถนุ ำยน พ.ศ.2557
กรกฏำคม พ.ศ.2555เมษำยน พ.ศ.2557
มกรำคม พ.ศ.2550กรกฏำคม พ.ศ.2555
ตุลำคม พ.ศ.2553เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 13

ตาแหน่ ง

รองกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรสำย
พัฒนำธุรกิจ
ผู้ชว่ ยกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรสำย
พัฒนำธุรกิจ
กรรมกำรผู้จดั กำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ที่ดิน)
บริษัท วิจยั และพัฒนำเทคโนโลยี จำกัด/เป็ นที่
ปรึกษำและรับงำนวิจยั
บริษัท วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีนำนำชำติ
จำกัด/ลงทุนในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
บริษัท อุตสำหกรรมอวกำศไทย จำกัด/จำหน่ำย
เครื่องมือสื่อสำรและอุปกรณ์โทรคมนำคม
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)/พัฒนำ
และบริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำร
พำณิชย์และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด/พัฒนำและ
บริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์
และโรงแรม
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน)/บริหำร
ศูนย์กำรค้ ำ MBK Center
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน)/บริหำร
ศูนย์กำรค้ ำ MBK Center
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน)/ให้ บริกำรสนำม

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

11. นำยพงษ์ ศกั ดิ์ นันตวรรณกุล
(กรรมกำรบริหำรและรอง
กรรมกำรผู้จดั กำร)/ได้ รับ
กำรแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 3
ธันวำคม พ.ศ.2556)

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญำโทบริหำรธุรกิจกำรตลำด
-

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(นับรวมหุ้นที่ถือโดย
คู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ)

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ไม่มี

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
ปริญญำโทรัฐประศำสนศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญำตรี วทิ ยำศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญำตรี นิติศำสตร์
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ปริญญำตรี กำรเกษตร

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 14

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

เมษำยน พ.ศ.2557
กันยำยน พ.ศ.2553เมษำยน พ.ศ.2557
ตุลำคม พ.ศ.2549เมษำยน พ.ศ.2557
ธันวำคม พ.ศ.2545ปั จจุบนั

ธุรกิจสนำมกอล์ฟ
กรรมกำรผู้จดั กำร
ธุรกิจกำรเงิน
กรรมกำร

มิถนุ ำยน พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

รองกรรมกำรผู้จดั กำร
และกรรมกำรบริหำร

ธันวำคม พ.ศ.2556มิถนุ ำยน พ.ศ.2557

รองกรรมกำรผู้จดั กำร
และกรรมกำรบริหำร

สิงหำคม พ.ศ.2546ธันวำคม พ.ศ.2556

รองกรรมกำรผู้จดั กำร

กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

กอล์ฟ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน)/ให้ บริกำรสินเชื่อ
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนำรี จำกัด
(มหำชน)/ผลิตและจำหน่ำยข้ ำว
บริษัท ครอบครัวดนตรี จำกัด/โรงเรียนสอนดนตรี
และจำหน่ำยอุปกรณ์และเครื่องมือดนตรี

บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)/พัฒนำ
และบริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำร
พำณิชย์และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด/พัฒนำและ
บริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์
และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ จำกัด/บริหำร
พื ้นที่ในศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(นับรวมหุ้นที่ถือโดย
คู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

มิถนุ ำยน พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

รองกรรมกำรผู้จดั กำร
และกรรมกำรบริหำร

ธันวำคม พ.ศ.2556มิถนุ ำยน พ.ศ.2557

รองกรรมกำรผู้จดั กำร
และกรรมกำรบริหำร

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)/
พัฒนำและบริหำรพื ้นทีค่ ้ ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อ
กำรพำณิชย์และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด/พัฒนำและ
บริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์
และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ จำกัด/บริหำร
พื ้นที่ในศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด/
ห้ ำงสรรพสินค้ ำและจำหน่ำยสินค้ ำอุปโภคบริโภค

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
- หลักสูตร DCP จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
12. นำยศิริชยั ประพันธ์ธุรกิจ

48

(กรรมกำรบริหำรและรอง
กรรมกำรผู้จดั กำร)/ได้ รับ
กำรแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 3
ธันวำคม พ.ศ.2556)

13. นำงกำนต์สดุ ำ แสนสุทธิ์
/(กรรมกำรบริหำร
ผู้อำนวยกำรอำวุโสสำยงำน
กำรเงินและบัญชีและ
เลขำนุกำรบริษัท)/ได้ รับกำร
แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 3 ธันวำคม

- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ และบริกำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาของผูบ้ ริ หาร

44

- ปริญญำโทบริหำรธุรกิจสำขำกำรเงิน

เมษำยน พ.ศ.2554-ธันวำคม รองกรรมกำรผู้จดั กำร
พ.ศ.2556
มีนำคม พ.ศ.2548ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2554
ทรัพยำกรบุคคล
ไม่มี

ไม่มี

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- ปริญญำตรีพำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ใบอนุญำตผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA)
- อบรมหลักสูตรเลขำนุกำรบริษัท

มิถนุ ำยน พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

ธันวำคม พ.ศ.2556มิถนุ ำยน พ.ศ.2557

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 15

กรรมกำรบริหำรและ
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
สำยงำนกำรเงินและ
บัญชี
กรรมกำรบริหำรและ
ผู้อำนวยกำรอำวุโส

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)/
พัฒนำและบริหำรพื ้นทีค่ ้ ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อ
กำรพำณิชย์และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด/พัฒนำและ
บริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

พ.ศ.2556)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(นับรวมหุ้นที่ถือโดย
คู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)
สิงหำคม พ.ศ.2555ธันวำคม พ.ศ.2556
เมษำยน พ.ศ.2545กรกฏำคม พ.ศ.2555

14. นำยพรเทพ เถียรทวี
/(ผู้อำนวยกำรอำวุโสสำย
งำนบริหำรโครงกำร)/ได้ รับ
กำรแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 3
ธันวำคม พ.ศ.2556)

49

- ปริญญำโทวิศวกรรมอุตสำหกำร

ไม่มี

ไม่มี

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำพระนคร
เหนือ
- ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยบูรพำ
- ปริญญำตรีวศิ วกรรมเครื่องกล
สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล
- ปริญญำตรีนิติศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 16

มิถนุ ำยน พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

สำยงำนกำรเงินและ
บัญชี
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
สำยงำนกำรเงินและ
กำรบัญชี
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
กำรเงินและกำรบัญชี

ผู้อำนวยกำรอำวุโส
สำยงำนบริหำร
โครงกำร
ธันวำคม พ.ศ.2556ผู้อำนวยกำรอำวุโส
มิถนุ ำยน พ.ศ.2557
สำยงำนบริหำร
โครงกำร
กันยำยน พ.ศ.2556ผู้อำนวยกำรอำวุโส
ธันวำคม พ.ศ.2556
สำยงำนบริหำร
โครงกำร
เมษำยน พ.ศ.2540-เมษำยน ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
พ.ศ.2556
วิศวกรรม

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ จำกัด/บริหำร
พื ้นที่ในศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่
บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชัน่ บิซซิเนส จำกัด/
จัดจำหน่ำยอุปกรณ์สื่อสำรไร้ สำย
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)/
พัฒนำและบริหำรพื ้นทีค่ ้ ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อ
กำรพำณิชย์และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด/พัฒนำและ
บริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์
และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ จำกัด/บริหำร
พื ้นที่ในศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่
บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด/บริหำร
ศูนย์กำรค้ ำและค้ ำปลีก

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

15. นำงวันทนีย์ วุฒิอินทร์
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/(ผู้อำนวยกำรอำวุโสสำย
งำนสนับสนุน)/ได้ รับกำร
แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 3 ธันวำคม
พ.ศ.2556)

16. น.ส.จุฑำมำศ วิภำกรวิทย์
/(ผู้อำนวยกำรอำวุโสสำย
งำนกำรขำยและกำรตลำด)/
ได้ รับกำรแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 3
ธันวำคม พ.ศ.2556)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริ ญญำโทรัฐประศำสนศำสตร์

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(นับรวมหุ้นที่ถือโดย
คู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- ปริญญำตรี รัฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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- ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ

ไม่มี

ไม่มี

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- ปริญญำตรี ศลิ ปศำสตร์
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

มิถนุ ำยน พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

ผู้อำนวยกำรอำวุโส
สำยงำนสนับสนุน

ธันวำคม พ.ศ.2556มิถนุ ำยน พ.ศ.2557

ผู้อำนวยกำรอำวุโส
สำยงำนสนับสนุน

ธันวำคม พ.ศ.2554ธันวำคม พ.ศ.2556
มกรำคม พ.ศ.2549-เมษำยน
พ.ศ.2554

ผู้อำนวยกำรอำวุโส
สำยงำนสนับสนุน
ผู้จดั กำรกลุม่ บริษัททรัพยำกรมนุษย์

มิถนุ ำยน พ.ศ.2557-ปั จจุบนั

ผู้อำนวยกำรอำวุโส
สำยงำนกำรขำยและ
กำรตลำด
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
สำยงำนกำรขำยและ
กำรตลำด
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
สำยงำนกำรขำยและ
กำรตลำด
ผู้ชว่ ยผู้อำนวยกำร

ธันวำคม พ.ศ.2556มิถนุ ำยน พ.ศ.2557
กันยำยน พ.ศ.2556ธันวำคม พ.ศ.2556
มิถนุ ำยน พ.ศ.2554-

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 17

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)/
พัฒนำและบริหำรพื ้นทีค่ ้ ำส่ง/ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อ
กำรพำณิชย์และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด/พัฒนำและ
บริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง/ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์
และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ จำกัด/บริหำร
พื ้นที่ในศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่
บริษัท สยำมพิวรรธน์ จำกัด/บริหำรศูนย์กำรค้ ำ
และอำคำรสำนักงำนให้ เช่ำ
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)/
พัฒนำและบริหำรพื ้นทีค่ ้ ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อ
กำรพำณิชย์และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด/พัฒนำและ
บริหำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์
และโรงแรม
บริษัท เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ จำกัด/บริหำร
พื ้นที่ในศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)/ธุรกิจ

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทฯ
(นับรวมหุ้นที่ถือโดย
คู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์
ทาง
ครอบครัว
ระหว่ าง
กรรมการ
และผู้บริหาร

ประสบการณ์ การทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

สิงหำคม พ.ศ.2556
พฤศจิกำยน พ.ศ.2551พฤษภำคม พ.ศ.2554

ตาแหน่ ง

ผู้จดั กำรฝ่ ำยชอปปิ ง้
มอลล์

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
บริษัท เซ็นคำร์ จำกัด (คำร์ ฟรู ์ ประเทศไทย)/
ธุรกิจค้ ำปลีก

ข้ อมูลเกี่ยวกับขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
ชื่อเลขานุการบริษัท: นำงกำนต์สดุ ำ แสนสุทธิ์
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
เลขำนุกำรของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมที่กำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้ บงั คับในวันที่ 31 สิงหำคม 2551 ด้ วยควำม
รับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับบริษัท มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ หน้ ำที่ตำมกฏหมำยของเลขำนุกำรบริษัทมีดงั นี ้
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร
3. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำที่ 18

