บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บริ ษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และเลขานุการบริ ษทั

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

1. นายศิรพิ งษ์ สมบัตศิ ริ ิ
-ประธานกรรมการ
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
Sul Ross University, สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรีบญ
ั ชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
พัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยปี
2546

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2557-ปจั จุบนั

กิ จการอื่น
2556-ปจั จุบนั

2547-ปจั จุบนั

2545-ปจั จุบนั

2554-ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

ประธานกรรมการ
/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. คอมเซเว่น

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์
(ธุรกิจผลิตและจาหน่ายรองเท้า)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. บางกอก เชน ฮอลปิ ทอล
(ธุรกิจโรงพยาบาล)
กรรมการและกรรมการบริหาร
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. อิ นฟิ นิ ท อิ เลคทริค (ประเทศไทย)
(ธุรกิจผลิต/จาหน่ายเครื่องอุปกรณ์
อิเลคทรอนิค)
กรรมการ
บจก. ซิ กเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. ทริลเลี่ยน ดีเวลลอปเม้นท์
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. ทองหล่อ เรสซิ เดนซ์
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. ไทยบิ๊กเบลลี่
(ธุรกิจร้านอาหาร)
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2011)
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2012)
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2013)
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2014)

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2015)
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิ ภา)
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว)
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร)
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง
(ธุรกิจลงทุน)
กรรมการ
บจก. เอพี (เพชรบุร)ี
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. เอพี (รัชโยธิ น)

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

2. นายสุระ คณิตทวีกุล
-กรรมการ/2
-ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
-รองประธานกรรมการ
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 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
Indiana University, สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ-การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
พัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยปี
2556
 ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program (DCP) ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทยปี 2556

43.63%

น้องชาย
นางสาวณัฐนันท์

2539-ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

กิ จการอื่น
ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. เอพี (เอกมัย)
(ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. เอสคิ วอี คอนสตรัคชั ่น
(ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บมจ. คอมเซเว่น
กรรมการ
บจก. แมงโก้ ช็อปปิ้ ง
(ธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที)

กรรมการ
บจก. ดับเบิ้ลแวลู
(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. อิ นเตอร์วิช ั ่น บิสซิ เนสกรุป๊
(ธุรกิจบริการเขียนซอฟท์แวร์)
กรรมการ
บจก. คลับ ซักเซ่ซ

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

(ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม)
กรรมการ
บจก. เซเว่น ซาลอน (ธุรกิจร้านเสริมสวย)
กรรมการ
บจก. ซักเซ่ซ มาร์ช
(ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม)
กรรมการ
บจก. ออร์แกนนิ ค โซน
(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. โยคะแมทเทอร์
(ธุรกิจบริการสถานทีอ่ อกกาลังกาย)
กรรมการ
บจก. อีแอนด์เอส คอร์เปอร์เรชั ่น
(ธุรกิจค้าปลีก)
กรรมการ
บจก. แอลแอนด์ที คอร์ปอเรชั ่น
(ธุรกิจซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. แอลแอนด์ที แอสเสท
(ธุรกิจซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. เอฟแอนด์บี คอมเมอร์เชียล
(ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม)

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2535-2537

2533-2535

3. นางสาวอารี ปรีชานุ กูล
-กรรมการ/2
-กรรมการบริหาร
-รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝา่ ยการจัดการ
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 ประกาศนียบัตร หลักสูตรการจัดการด้าน
การตลาดสมัยใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรีนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
พัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยปี
2557

7.84%

ไม่ม ี

2546-ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

กิ จการอื่น
ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

Product Manager
บจก. วรจักร อิ นเตอร์เนชั ่นแนล
(ธุรกิจนาเข้าสินค้า)
Account Executive
บจก. ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส
(ธุรกิจขนส่งสินค้า)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บมจ. คอมเซเว่น
กรรมการ
บจก. แมงโก้ ช็อปปิ้ ง
(ธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที)

กรรมการ
บจก. ดับเบิ้ลแวลู
(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. อิ นเตอร์วิช ั ่น บิสซิ เนสกรุป๊
(ธุรกิจบริการเขียนซอฟท์แวร์)
กรรมการ
บจก. คลับ ซักเซ่ซ

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

4. นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
-กรรมการ/2
-กรรมการบริหาร
-ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝา่ ยกฎหมาย
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 ปริญญาตรีการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
พัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยปี
2556
 ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program (DCP) ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทยปี 2556

4.20%

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

ไม่ม ี

2544-ปจั จุบนั

กิ จการอื่น
ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

(ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม)
กรรมการ
บจก. เซเว่น ซาลอน (ธุรกิจร้านเสริมสวย)
กรรมการ
บจก. ซักเซ่ซ มาร์ช
(ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม)
กรรมการ
บจก. เอฟแอนด์บี คอมเมอร์เชียล
(ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม)
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บมจ. คอมเซเว่น

กรรมการ
บจก. ดับเบิ้ลแวลู
(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. อิ นเตอร์วิช ั ่น บิสซิ เนสกรุป๊
(ธุรกิจบริการเขียนซอฟท์แวร์)

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

5. นายคงศักดิ ์ บรรณาสถิตย์กุล
-กรรมการ/2
-กรรมการบริหาร
-รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝา่ ยบริหาร

อายุ
(ปี )
45

คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาตรีครุศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยพายัพ
 ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
พัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยปี
2557

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

3.00%

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556-ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

กิ จการอื่น
2540-2556

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

กรรมการ และกรรมการบริหาร
บมจ. คอมเซเว่น
กรรมการ
บจก. แมงโก้ ช็อปปิ้ ง
(ธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที)

กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. แม็คโซน (ปัจจุบนั เลิ กกิ จการ)
(ธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอที)

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

6. นายคัชพล จุลชาต
-กรรมการอิสระ
-กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
45
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 ปริญญาโทการจัดการทั ่วไป
California State University,
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรีการเงิน
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2557-ปจั จุบนั

กิ จการอื่น
2553-ปจั จุบนั

2545-2553

2542-2545

2537-2542

7. นางสาววรีภรณ์ อุดมคุณธรรม
-กรรมการอิสระ
-กรรมการตรวจสอบ
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 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Columbia University, สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี การเงิน-การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Certification Program (DCP) ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั

ไม่ม ี

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

ไม่ม ี

2556-ปจั จุบนั

กิ จการอื่น
2554-ปจั จุบนั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. คอมเซเว่น

เลขานุการบริษทั
บมจ. อลิ อนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
(ธุรกิจประกันชีวติ )
เลขานุการบริษทั
บล. คันทรี่กรุป๊ จากัด (มหาชน)
(ธุรกิจหลักทรัพย์)
เลขานุการคณะกรรมการ
บมจ. ซาฟารีเวิ ลด์
(ธุรกิจสวนสัตว์/บันเทิง)
เจ้าหน้าทีส่ นิ เชื่อ
บง. ธนสยาม จากัด (มหาชน)
(ธุรกิจเงินทุน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. คอมเซเว่น

กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก.อีลิเชี่ยน ดิ เวลลอปเม้นท์
(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2546-ปจั จุบนั

ไทยปี 2557

2546-ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

กรรมการ
Panali Co.,Ltd. (Burasari Hotel Group)
(ธุรกิจโรงแรม)
กรรมการ
Active Nation Co.,Ltd. (Sport World)
(ธุรกิจค้าปลีก-กีฬา)
กรรมการ
บจก. เกาะมะพร้าว ไอส์แลนด์
(ธุรกิจโรงแรมที่พกั )
กรรมการ
บจก. โกลบอล แบรนด์ เน็ทเวิ รค์
(ธุรกิจค้าปลีก)
กรรมการ
บจก. เซี่ยงไฮ้ อิ นน์
(ธุรกิจโรงแรมที่พกั )
กรรมการ
บจก. เดอะ เรดดราก้อน
(ธุรกิจร้านอาหาร)
กรรมการ
บจก. บุราส่าหรี กรุป๊
(ธุรกิจทีป่ รึกษาการตลาด)
กรรมการ
บจก. ภูเก็ต ป่ าตอง คลับ
(ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

ปจั จุบนั

2548-2553

2546-2549

เอกสารแนบ 1 หน้า 12

กรรมการ
บจก. ภูเก็ต รีสอร์ท คลับ
(ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. ภูเก็ตสแควร์ เซอร์วิส
(ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. ยูเอสไอ โฮลดิ้ง
(ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. อาร์ แอล พี
(ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการ
บจก. อีลิเชี่ยน เซอร์วิสเซส แมเนจเม้นท์
(ธุรกิจผลิตและขายน้ าเพื่อใช้อุปโภคและบริโภค)
กรรมการ
บจก. แอคทีฟ เนชั ่น
(ธุรกิจค้าปลีกเครื่องกีฬา)
กรรมการผูจ้ ดั การ
Phuket Square Co.,Ltd. (Jungceylon)
(ธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้า)
ผูอ้ านวยการฝา่ ยการตลาด
Fashion People Co.,Ltd.
(ธุรกิจค้าปลีก-เสือ้ ผ้า)

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2543-2546

2540-2542

8. นางวาสนา พงศ์แสงลึก
-กรรมการบริหาร
-รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
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 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
University of Wales
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-บัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ไม่ม ี

ไม่ม ี

2557-ปจั จุบนั

กิ จการอื่น
ปจั จุบนั
2556-2557

2553-2555

2550-2552

เอกสารแนบ 1 หน้า 13

Merchandising Manager
บมจ. โฮมโปรดักส์
(ธุรกิจค้าปลีก)
General Manager
บมจ. แกรมมี่เอ็นเตอร์เทนเม้นต์
(ธุรกิจบันเทิง)
กรรมการบริหาร และ
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยบัญชีและการเงิน
บมจ. คอมเซเว่น

กรรมการ
บจก. ทวีชยั วาสนาดี
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
(ธุรกิจค้าปลีก)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. เอเชียบุค๊ ส์
(ธุรกิจค้าปลีกหนังสือ)
ผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน
Channel (ธุรกิจเครื่องสาอาง)

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

9. นางสาวณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์
-กรรมการบริหาร
-รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝา่ ยปฏิบตั กิ าร

อายุ
(ปี )

47
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 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์
 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

4.00%

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

พีส่ าว
นายสุระ

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

2542-2546

ผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบ
Central Watson (ธุรกิจค้าปลีก)

2553-ปจั จุบนั

กรรมการบริหาร และ
รองประธานฯ ฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
บมจ. คอมเซเว่น

กิ จการอื่น
2540-2553

2537-2540
2536-2537
2533-2536
2531-2533
10. นางสาวศศิภา สว่างไสว
-เลขานุการบริษทั

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีมหานคร
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีมหานคร

ไม่ม ี

เอกสารแนบ 1 หน้า 14

ไม่ม ี

Division Manager
บจก. คลับ 21 (ไทยแลนด์)
(ธุรกิจค้าปลีก)
Retail Operation Manager
Inchcap Co.,Ltd. (ธุรกิจค้าปลีก)
Assistant Brand Manager
Berli Jucker Co.,Ltd. (ธุรกิจจัดจาหน่าย)
Merchadiser
Diethem Co.,Ltd. (ธุรกิจจัดจาหน่าย)
Account Executive
Samnoh Co.,Ltd. (ธุรกิจออกแบบ)

พ.ย.2557-ปจั จุบนั เลขานุ การบริษทั
บมจ. คอมเซเว่น

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั ฯ/1

ความสัมพันธ์
กับกรรมการ/
ผู้บริหารรายอื่น

ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง

กิ จการอื่น
2556-ปจั จุบนั
2555-2556

2552-2555

หมายเหตุ: /1 นับรวมหุน้ ของคูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
/2
กรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั

เอกสารแนบ 1 หน้า 15

เลขานุการ
บมจ. คอมเซเว่น (ธุรกิจค้าปลีก)
เลขานุการกรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. แอคคิ วเรท เทคโนโลยี
(ธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า)
Engineering System IS
บจก. เมโทรซิ สเต็มส์คอร์ปอเรชั ่น
(ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

