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นายกิตติศกัด์ิ ศรีประเสริฐ 
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 
 

สญัชาติ ไทย 

ปัจจบุนัอาย ุ 50 ปี 

คณุวฒิุทางการศึกษา  
•   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (MBA) วชิาเอก Finance และ Entrepreneurial Management  
 The Wharton School, University of Pennsylvania ฟิลาเดลเฟีย เพนซลิเวเนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
•   ปรญิญาโท วทิยาศาสตร ์สาขา Industrial Engineering (MSIE)  
 The University of Texas at Arlington ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
•   ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขา Electronics (BE) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
•   ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่156  
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)      

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
•   2559 – ปจัจุบนั  กรรมการ กรรมการอสิระ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
•   2555 - 2557 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กสท  
 บรษิทั กสท โทรคมนาคม จากดั (มหาชน) 
•   2553  Investment Director Thai Prosperity Advisory Co.,Ltd. 

เป็นกรรมการรายเดิม กรรมการ กรรมการอสิระ ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่1 มนีาคม 2559 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   1 ปี  

ต าแหน่งปัจจบุนั  กรรมการ กรรมการอสิระ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษทั ไม่มกีารถอืหุน้ในบรษิทั 

จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดยอ่ย ปี 2559  

• เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั   จ านวน 5 ครัง้ จากการประชุม 7 ครัง้ (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่1 ม.ีค.2559) 
• เขา้ร่วมประชมุ กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั จ านวน 1 ครัง้ จากการประชมุ 1 ครัง้ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน   
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่น ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน ท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน  
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่น ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 
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นายฟัง เมง็ ฮอย 
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 
 

สญัชาติ มาเลเซยี 

ปัจจบุนัอาย ุ 56 ปี 

คณุวฒิุทางการศึกษา  
•   ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ Ottawa University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  
•   ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DCP 189/2014)  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
•   2545 – ปจัจุบนั   กรรมการ    บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
•   2559 – ปจัจุบนั   กรรมการ    Sensetech Properties Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย 
•   2559 – ปจัจุบนั   กรรมการ    Dionysus Asia Sdn Bhd  ประเทศ มาเลเซยี 
•   2559 – ปจัจุบนั   กรรมการ    The Wine Poetry Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซยี 
•   2559 – ปจัจุบนั   กรรมการ    Leisure Range Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย 
•  2546 - ปจัจุบนั     กรรมการ    SenseTech Sdn. Bhd ประเทศ มาเลเซยี 

เป็นกรรมการรายเดิม  กรรมการ  ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่3 มถุินายน 2545 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ  14 ปี  

ต าแหน่งปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุ้นในบริษทั จ านวน 70,372,200  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 14.66 

จ านวนการท่ีเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดยอ่ย ปี 2559  
• เขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการบรษิทั  จ านวน 6 ครัง้  จากการประชมุ 7 ครัง้ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน   
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่น ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน ท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 5 บรษิทั 
•   กรรมการ    SenseTech Sdn. Bhd  ประเทศ มาเลเซยี 
•   กรรมการ    Sensetech Properties Sdn Bhd  ประเทศ มาเลเซยี 
•   กรรมการ    Dionysus Asia Sdn Bhd  ประเทศ มาเลเซยี 
•   กรรมการ    The Wine Poetry Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซยี 
•   กรรมการ    Leisure Range Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซยี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 



  สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4.2
  
   

  
Page 3 of 3 

 
  

นายนพชยั วีระมาน 
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 
 

สญัชาติ ไทย 

ปัจจบุนัอาย ุ 53 ปี 

คณุวฒิุทางการศึกษา  
•   ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  

•   ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 185/2014)  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ บรษิทัไทย (IOD)  

•   ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 82/2010)  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD  

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
•  2545 - ปจัจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ  

  บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

 • 2554 - ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชูัน่ จ ากดั  

เป็นกรรมการรายเดิม  กรรมการ  ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัที ่3 มถุินายน 2545 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ  14 ปี  

ต าแหน่งปัจจบุนั  กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ  
การถือหุ้นในบริษทั จ านวน 122,932,260 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25.61 

จ านวนการท่ีเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดยอ่ย ปี 2559  
• เขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการบรษิทั  จ านวน   7 ครัง้  จากการประชมุ   7 ครัง้ 
• เขา้ร่วมประชมุ คณะกรรมการบรหิาร จ านวน 11 ครัง้ จากการประชมุ 11 ครัง้ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน   
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่น ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน ท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน    จ านวน 1 บรษิทั  
กรรมการ  และกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อนิโนว ์กรนี โซลชูัน่ จ ากดั  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ไม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 

  


