สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 4.2

นายกิ ตติ ศกั ดิ์ ศรีประเสริฐ
บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
สัญชาติ

ไทย

ปัจจุบนั อายุ

50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) วิชาเอก Finance และ Entrepreneurial Management
The Wharton School, University of Pennsylvania ฟิลาเดลเฟีย เพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขา Industrial Engineering (MSIE)
The University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electronics (BE) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
• 2559 – ปจั จุบนั
กรรมการ กรรมการอิสระ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
• 2555 - 2557
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กสท
บริษทั กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
• 2553
Investment Director Thai Prosperity Advisory Co.,Ltd.
เป็ นกรรมการรายเดิ ม กรรมการ กรรมการอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559

1 ปี

ตาแหน่ งปัจจุบนั

กรรมการ กรรมการอิสระ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษทั

ไม่มกี ารถือหุน้ ในบริษทั

จานวนครังที
้ ่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2559
• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั จานวน 5 ครัง้ จากการประชุม 7 ครัง้ (ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2559)
• เข้าร่วมประชุม กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั จานวน 1 ครัง้ จากการประชุม 1 ครัง้
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น ที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น ทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิ จการอื่นที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
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นายฟัง เม็ง ฮอย
บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
สัญชาติ

มาเลเซีย

ปัจจุบนั อายุ

56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Ottawa University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DCP 189/2014)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
• 2545 – ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
• 2559 – ปจั จุบนั กรรมการ Sensetech Properties Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
• 2559 – ปจั จุบนั กรรมการ Dionysus Asia Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
• 2559 – ปจั จุบนั กรรมการ The Wine Poetry Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
• 2559 – ปจั จุบนั กรรมการ Leisure Range Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
• 2546 - ปจั จุบนั กรรมการ SenseTech Sdn. Bhd ประเทศ มาเลเซีย
เป็ นกรรมการรายเดิ ม กรรมการ

ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

14 ปี

ตาแหน่ งปัจจุบนั

กรรมการ บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษทั

จานวน 70,372,200 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 14.66

จานวนการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2559
• เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษทั
จานวน 6 ครัง้
จากการประชุม 7 ครัง้
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น ที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น ทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
• กรรมการ SenseTech Sdn. Bhd
ประเทศ มาเลเซีย
• กรรมการ Sensetech Properties Sdn Bhd ประเทศ มาเลเซีย
• กรรมการ Dionysus Asia Sdn Bhd
ประเทศ มาเลเซีย
• กรรมการ The Wine Poetry Sdn Bhd
ประเทศ มาเลเซีย
• กรรมการ Leisure Range Sdn Bhd
ประเทศ มาเลเซีย

จานวน 5 บริษทั

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิ จการอื่นที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
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นายนพชัย วีระมาน
บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เพือ่ แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
สัญชาติ

ไทย

ปัจจุบนั อายุ

53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 185/2014)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษทั ไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 82/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD
ประสบการณ์การทางาน 5 ปี ย้อนหลัง
• 2545 - ปจั จุบนั
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั มาสเตอร์คลู อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
• 2554 - ปจั จุบนั
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด
เป็ นกรรมการรายเดิ ม กรรมการ

ได้รบั การแต่งตัง้ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ

14 ปี

ตาแหน่ งปัจจุบนั
การถือหุ้นในบริษทั

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
จานวน 122,932,260 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 25.61

จานวนการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ปี 2559
• เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษทั
จานวน 7 ครัง้ จากการประชุม 7 ครัง้
• เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร
จานวน 11 ครัง้ จากการประชุม 11 ครัง้
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น ที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น ทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น ที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อินโนว์ กรีน โซลูชนั ่ จากัด

จานวน 1 บริษทั

การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหาร ในกิ จการอื่นที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั
ไม่มกี ารดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการดังกล่าว
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