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1.0 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํ านาจควบคุมบริษัทฯ
1.1 รายละเอียดของผูบริหารหรือผูมีอํ านาจควบคุม

ลํ าดับ ชื่อ-สกุล อายุ ตํ าแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือ ประสบการณการทํ างานในระยะ 5 ปยอนหลัง
(ป) หุนในบริษัท

(%)
ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ

1. ดร. พิสิฐ  ลี้อาธรรม 50 ประธานกรรมการ ปริญญาเอก -  สาขาเศรษฐศาสตร
(การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ)
มหาวิทยาลัยอีราสมุส รอดเธอรดัม
ประเทศเนเธอรแลนด
Erasmus University, Rotterdam,
The Netherlands

- พ.ค. 2544 - ปจจุบัน
เม.ย. 2544 � ปจจุบัน

เม.ย. 2544 - ปจจุบัน
2540 - 2544
2538 - 2540

2534 � 2537

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ

กรรมการ
รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
ผูชวยผูจัดการใหญ

ผูอํ านายการ

บมจ.  บรุคเคอร  กรุป   /  ธุรกิจที่ปรึกษา
บมจ. ไทยเทเลโฟนแอนดเทเลคอมมิวนิเคชั่น
/ ธุรกิจโทรคมนาคม
บมจ.  บล. เคจีไอ (ประเทศไทย)
กระทรวงการคลัง
ดานกิจการการเงินธนกิจ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
/ ธุรกิจธนาคาร
สํ านักผูวาการและโฆษก ธนาคารแหงประเทศไทย

2. นายเรืองวทิย
ดุษฎีสุรพจน

42 กรรมการ ปริญญาโท  -  สาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด

- พ.ค. 2544 - ปจจุบัน
ส.ค. 2543 � พ.ค. 2544
ส.ค. 2542 - ส.ค. 2543

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บมจ.  บรุคเคอร  กรุป   /  ธุรกิจที่ปรึกษา
บมจ.  บรุคเคอร  กรุป   /  ธุรกิจที่ปรึกษา
บจ.  บรุคเคอร  กรุป    /  ธุรกิจที่ปรึกษา

(University of Oxford ) ม.ิย.  2543 - ปจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผูอํ านวยการ บมจ.  บล.  ซีมิโก   /  ธุรกิจหลักทรัพย
ประเทศ อังกฤษ 2540 � ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.  สินมั่นคงประกันภัย  / ธุรกิจประกันภัย

2540 -  พ.ค . 2543 กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ บมจ.  บล.  ซีมิโก  /  ธุรกิจหลักทรัพย
2539 � 2540 กรรมการ บมจ.  บล.  ซีมิโก  /  ธุรกิจหลักทรัพย
2538 � 2538 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี สํ านักนายกรัฐมนตรี
2537 � 2538 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํ านักนายกรัฐมนตรี
2535 � 2536 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รัฐสภา

3. นายมารค มทิเชล กรีนวูด 44 กรรมการบริหาร
และ กรรมการ
ผูอํ านวยการ

ปริญญาตรี (เกยีรตินิยม)  � สาขา
กฎหมาย   มหาวิทยาลัยแหงรัฐ
แมนเชสเตอร    (Victoria
University of Manchester)   
ประเทศอังกฤษ

2.64 ก.ค. 2543 - ปจจุบัน

2532 � 2541
2530 � 2532
2528 � 2530
2523 � 2527

กรรมการผูมีอํ านาจลงนาม  กรรมการ
บรหิาร  และกรรมการผูอํ านวยการ
หัวหนาผูแทนและผูจัดการทั่วไป
หัวหนาผูแทน
หัวหนานักวิเคราะห
Account Executive Trading

บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา

ปารีบาส เอเชีย อิควิตี้ ลิมิเต็ด  /  ธุรกิจหลักทรัพย
ครอสบี้ ซิเคียวริตี้  /  ธุรกิจหลักทรัพย
แคปตอล อินเทลลิเจนซ  / ธุรกิจตราสารอนุพันธ
E.F. Hutton Inc. / ธุรกิจจัดอันดับความนาเชื่อถือ
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ลํ าดับ ชื่อ-สกุล อายุ ตํ าแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือ ประสบการณการทํ างานในระยะ 5 ปยอนหลัง
(ป) หุนในบริษัท

(%)
ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ

4. ดร. ปเตอร จอหน
บริมเบิล

44 กรรมการบริหาร
และประธานแผนก

ปริญญาเอก -  สาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัย จอหน ฮอพกิ้นส,

11.97 ส.ค.  2543 - ปจจุบัน กรรมการผูมีอํ านาจลงนาม   กรรมการ
บรหิาร  และประธานแผนกวิจัยนโยบายรัฐ

บมจ.  บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา

วิจัยนโยบายรัฐ (John Hopkins University) 2532  -  ปจจุบัน ที่ปรึกษา สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2537 -  ส.ค. 2543 ประธานและกรรมการผูมีอํ านาจลงนาม บจ.  บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา

2534  -  2539 กรรมการผูจัดการ บจ. เอ็นไวรอนเมนทัลบิสซิเนส กรุป /  ที่ปรึกษา
2534  -  2537 กรรมการผูจัดการ บจ. ซีมิโก บิซิเนส อินฟอรเมชั่น

และรเีสิรช   /  ที่ปรึกษา
5. นายจอรจ เดย ฮุกเกอร 57 กรรมการบริหาร

และประธานแผนก
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

ปริญญาตรี -  สาขาวรรณคดี
อเมริกา,  วิทยาลัยคอสบี้
(Cosby College)

11.40 ส.ค.  2543  -  ปจจุบัน กรรมการผูมีอํ านาจลงนาม   กรรมการ
บรหิาร และประธานแผนกที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจ

บมจ.  บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา

วอรเตอรวิลล    รัฐเมนน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ค. 2535  -  ปจจุบัน กรรมการผูมีอํ านาจลงนาม บจ.  เอ็นไวรอนเมนทัล  บิสซิเนส  กรุป  
/  ที่ปรึกษา

2537  -  ส.ค. 2543 กรรมการผูจัดการ และกรรมการผูมีอํ านาจ
ลงนาม

บจ.  บรุคเคอร กรุป  / ธุรกิจที่ปรึกษา

2536  �  2539 ผูจัดการฝายประสานงานโครงการ โครงการความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางไทย
และสหรัฐอเมริกา

2524  �  2537 ผูกอตั้งและประธานบริษัท บจ. ไอเอ็มอารเอส  / ที่ปรึกษา
6. นายโรเบิรต วิลเลียม

แม็คมิลเล็น
45 กรรมการ และ
ประธานกรรมการ

Chartered Accountant  -   Major
Accounting,  Institute of

- ส.ค. 2543 - ปจจุบัน
ก.ย.  2542 - ส.ค. 2543

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ

บมจ.  บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
บจ.  บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา

บริหาร Chartered  Accountants in
Australia, Australia

ม.ิย. 2543 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร
และกรรมการผูอํ านวยการ

บมจ. บล.  ซีมิโก  / ธุรกิจหลักทรัพย

ปรญิญาตรีบริหารธุรกิจ   -  วิชา
เอกการบัญชี   สถาบันเทคโนโลยี

2540  -  พ.ค. 2543 กรรมการบริหาร
และ กรมการผูจัดการ

บมจ. บล.  ซีมิโก  / ธุรกิจหลักทรัพย

ของ รัฐนิวเซาทเวลล ออสเตรเลีย 2538 - 2540 กรรมการผูจัดการ บมจ.  บงล.  จีเอฟ / ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย
(The New South Wales Institute

of Technology)
2533 - 2538 กรรมการผูจัดการ บจ.  มอรแกน เกรนเฟลล ไทย

/ ธุรกิจหลักทรัพย
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ลํ าดับ ชื่อ-สกุล อายุ ตํ าแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือ ประสบการณการทํ างานในระยะ 5 ปยอนหลัง
(ป) หุนในบริษัท

(%)
ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ

7. นายเจอเรมี เลคห
 เมียร คิง

38 กรรมการ และ
กรรมการบริหาร

ปริญญาตรี � สาขากฏหมาย
มหาวิทยาลัย นอรตติ้งแฮม
(Nottingham University)

ประเทศอังกฤษ

- ม.ค.2544 -  ปจจุบัน
2539-ปจจุบัน

2530-2539

2528-2530
2527-2528

กรรมการและกรรมการบริหาร
ประธานกลุม
และกรรมการผูอํ านวยการ

กรรมการผูจัดการกลุม

หัวหนาพนักงานขาย
ผูจัดการฝายกองทุนฟารอีสท

บมจ.  บรุคเคอร  กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
ไนท แอสเซ็ท แมนเนจเมนท ลิมิเต็ด  และ
ไนท แคปตอล แมนเนจเมนท  ลิมิเต็ด
(ฮองกง) /  ธุรกิจจัดการกองทุนและลงทุน
เคอรี่ ไฟแนนเซียล เซอรวิสเซส กรุป
ลิมิเต็ด / ธุรกิจเงินทุน
ชิน ตัง ซีเคียวริตี้ส จํ ากัด / ธุรกิจหลักทรัพย
การทมอร  อินเวสเมนท  แมนเนจเมนท
ลิมิเต็ด / ธุรกิจจัดการลงทุน

8. นายอลัน แคม
(นายแอแลน ชี ยิม แคม)

45 กรรมการอิสระ ปรญิญาโท � สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย เดนเวอร,
(University of Denver)

โคโรลาโด  ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ม.ค.  2544 -  ปจจุบัน
2541 - 2543

2537 - 2540

2536 - 2537

กรรมการอิสระ
ผูจัดการสาขาประเทศ

ผูอํ านวยการฝายบริหารอาวุโส กรรมการ
และหัวหนากลุมธุรกิจสถาบัน
ผูอํ านวยการ

บมจ.  บรุคเคอร  กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
ทรานสแพค แคปตอล  ลิมิเต็ด  /  ธุรกิจรวมทุน
(Venture Capital)
บงล.  พูลพิพัฒน (มหาชน)  /  ธุรกิจเงินทุนและ
หลักทรัพย
เมอรริล ลินซ แอนด โค เบเวอรรี่ ฮิลส
/ ธุรกิจหลักทรัพย

9. นายชาตรี  ศรีไพพรรณ 57 กรรมการอิสระ ปริญญาเอก -  สาขาวิศวกรรม 0.40 ส.ค. 2543 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.  บรุคเคอร  กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
ไฟฟา     มหาวิทยาลัยฮาวาย
(University of Hawaii)

2541 - ปจจุบัน กรรมการดานนโยบาย สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.)

ประเทศสหรัฐอเมริกา 2537- ส.ค. 2543 กรรมการ บจ.  บรุคเคอร  กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
2512 - 2540 อาจารยประจํ า จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

10. นายวิลเลียม จอหนดาว
จอหนสโตน

53 กรรมการบริหาร
และประธานแผนก
สื่อสิ่งพิมพ และ
ธุรกิจออนไลน

ปรญิญาโท � สาขาบริหารธุรกิจ
โรงเรียนสแตกไคลด บิสซิเนส
กลาสโกว  สกอตแลนด

1.65 ม.ค. 2544 � ปจจุบัน

2538 � ธ.ค. 2543

กรรมการบริหาร    และประธานแผนกสื่อ
สิ่งพิมพ และธุรกิจออนไลน
กรรมการผูจัดการ
และหัวหนากรรมการฝายบริหาร

บมจ. บรุคเคอร กรุป

บจ. ธาราสยาม / ธุรกิจที่ปรึกษา    และ
บจ.  ธาราสยาม บิสซิเนส  อินฟอรเมชั่น  /   
ธุรกจิจัดพิมพทํ าเนียบขอมูลบริษัทจดทะเบียน
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ลํ าดับ ชื่อ-สกุล อายุ ตํ าแหนง คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการถือ ประสบการณการทํ างานในระยะ 5 ปยอนหลัง
(ป) หุนในบริษัท

(%)
ชวงเวลา ตํ าแหนง ชื่อหนวยงาน / ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ

11. นางเทพิน  เกตุอดิศร 46 รองประธานบริหาร -
แผนกงานวิจัยการ

ปริญญาตรี -  สาขาสถิติ,
มหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส

0.40  ส.ค.  2543 - ปจจุบัน รองประธานบริหาร
แผนกงานวิจัยการตลาด

บมจ.  บรุคเคอร  กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา

ตลาด (University of the Philippines)

ประเทศฟลิปปนส
2537 �  ส.ค. 2543 ผูชวยกรรมการ

แผนกงานวิจัยการตลาด
บจ.  บรุคเคอร  กรุป  / ธุรกิจที่ปรึกษา

2536 �  2537 ผูจัดการแผนกวิจัย บจ. ไอเอ็มอารเอส  / ธุรกิจที่ปรึกษา

12. นายรอน เฮนซลีย 60 รองประธาน
บริหารแผนก
ที่ปรึกษาธุรกิจ

Diploma Study at BS,
Engineering Operation,
มหาวิทยาลัยนอรธ แคโรไลนา
สเตท (North Carolina State
University) สหรัฐอเมริกา

- ก.พ. 2544 -  ปจจุบัน

เม.ย. 2541 � ม.ค. 2544

ม.ิย. 2539 � มี.ค. 2541

รองประธานบริหาร
แผนกที่ปรึกษาทางธุรกิจ
กรรมการผูอํ านวยการ

รองประธาน และกรรมการผูจัดการ

บมจ.  บรุคเคอร  กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา

Source Thai Co., Ltd. / บรกิารคนหาแหลง
สินคา
Advanced Magnetic Materials Thailand
/ ผูผลิตและสงออกผงแมเหล็ก

13. นางสาวสุภาณี
พงศสุภาพชน

40 ผูจัดการ
แผนกการเงิน

ปรญิญาโทบริหารธุรกิจ,
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- ส.ค. 2543 � ปจจุบัน
2541 - ส.ค. 2543

ผูจัดการแผนกการเงิน
ผูจัดการแผนกบัญชีและการเงิน

บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
บจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา

2537 � 2540 ผูจัดการแผนกบัญชี บจ. ไทยแดลมิ  /  ที่ปรกึษารับเหมากอสราง
โรงงานขนาดใหญ

14. นางมนัสนันท นิมากร 39 ผูจัดการ ปริญญาตรีบัญชี - ม.ค. 2543 � ปจจุบัน ผูจัดการแผนกบัญชี บมจ. บรุคเคอร กรุป / ธุรกิจที่ปรึกษา
แผนกบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
2533 - 2543 ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี บจ. ธาราสยาม และ บจ. ธาราสยาม บิสซิเนส

อินฟอรเมชั่น  / ใหบริการขอมูลบริษัทจดทะเบียน
และการวิจัย

คณุสมบัติของผูบริหาร
ผูบริหารและผูมอีํ านาจควบคุมของบริษัทฯ ขางตน ไมมีลักษณะตองหามตามขอ 17 ของประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543
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