บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษทั
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

1. นำยประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ประธำนกรรมกำร/ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำร
อิสระ

54

2. นำยพรศักดิ ์ ลิม้ บุญยประเสริฐ
กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ

58

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริ หาร

- ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ University of
Wisconsin (Madison) U.S.A.
- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรติ
นิยมอันดับ 2) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- Director Certification Program (DCP)
20/02

ไม่ม ี

ไม่ม ี

- ปริญญำตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- ประกำศนียบัตรชัน้ สูง สอบบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- Director Accreditation Program (DAP)
76/08

ไม่ม ี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
ปจั จุบนั
2557 – ปจั จุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรบริษทั /
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

ชื่อบริ ษทั
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
บริษทั มำสเตอร์ แอด จำกัด (มหำชน)

ศำลแรงงำนกลำง
บริษทั มำสเตอร์ แอด จำกัด (มหำชน)
บริษทั ออแกนิค อะโกร มำแนจเมนท์ จำกัด
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ นซีฟ้ ูด จำกัด (มหำชน)
บริษทั กู๊ดลักท์ จำกัด

2546
2541 – 2546

ผูพ้ พิ ำกษำสมทบ ฝำ่ ยนำยจ้ำง
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
ทีป่ รึกษำด้ำนบัญชีและกำรทุม่ ตลำด
สหรัฐ
ทีป่ รึกษำฝำ่ ยบัญชีกำรเงิน
ทีป่ รึกษำฝำ่ ยกำรเงินและตรวจสอบ
ภำยใน
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำรฝำ่ ยกำรเงิน

2548 – 2555
2535 – 2548
2532 – 2535
2527 – 2532
2524 - 2525

ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูจ้ ดั กำรทัวไป
่
ผูจ้ ดั กำรแผนกวิศวกรรมโยธำ
วิศวกรรมโยธำอำวุโส
วิศวกรโยธำ

บริษทั พฤกษำเรียลเอสเตท จำกัด (มหำชน)
บริษทั เม็ช คอลซัลแทนท์ จำกัด
บริษทั ทีพไี อ โพลีน จำกัด
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
บริษทั ซีวลิ ดีซำยน์ จำกัด

2546 – 2555
ปจั จุบนั
ไม่ม ี

2557 -ปจั จุบนั
2551–ปจั จุบนั
2549 ปจั จุบนั
2552 ปจั จุบนั
2548 – 2552
2547 – 2554
2546 – 2552

3. นำยวีระวิทย์ สัตยำนนท์
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ

54

- ปริญญำโท Structural Engineering and
Construction สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- รัฐประศำสนศำสตรมหำบัญฑิต จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (โยธำ)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- Director Accreditation Program (DAP)
102/2013

ไม่ม ี

ไม่ม ี

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1

บริษทั มำสเตอร์ แอด จำกัด (มหำชน)
บริษทั กันตนำ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

บริษทั อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค จำกัด
บริษทั อีเอฟดี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั มิเนอว่ำ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษทั ไทย สแตรทีจคิ แคปปิ ตอล จำกัด

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

4. ดร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/
กรรมกำรตรวจสอบ

46

5. นำยธวัช มีประเสริฐสกุล
กรรมกำร/กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

52

6. นำงสำวกัลยดำ ภูส่ ว่ำง
กรรมกำร และรองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรสำยทรัพยำกรบุคคล

40

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Ph.D Environmental Engineering INSAToulouse ประเทศฝรังเศส
่
- ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรม
สุขำภิบำล) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรม
สุขำภิบำล) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- Director Accreditation Program (DAP)
102/2013
- ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ปริญญำโทวิศวกรรมโครงสร้ำง สถำบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญำตรีวศิ วกรรม (โยธำ) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- Director Accreditation Program (DAP)
7/2004
- Director Certification Program (DCP)
65/05
- ปริญญำโท สำขำกฎหมำยระหว่ำงประเทศ
Golden Gate University U.S.A.
- ประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงกฎหมำยธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมสำสตร์
- ปริญญำตรีนิตศิ ำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- Director Accreditation Program (DAP)
103/2013

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริ หาร

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2538 – ปจั จุบนั

ตาแหน่ ง
อำจำรย์ประจำ ภำควิชำวิศวกรรม
สิง่ แวดล้อม
วิศวกรสิง่ แวดล้อม

ชื่อบริ ษทั
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2531 – ปจั จุบนั
2549 – ปจั จุบนั

กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรอำนวยกำร

2553- ปจั จุบนั
2539 – ปจั จุบนั
2548 – ปจั จุบนั
2535 – 2545

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บริษทั มำสเตอร์ แอด จำกัด (มหำชน)
สมำคมนิสติ เก่ำวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
มูลนิธปิ ระเมินมูลค่ำทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
บริษทั มำสเตอร์ แอนด์ มอร์ จำกัด
บริษทั ดีคอร์ป กรุป๊ จำกัด
บริษทั แลนดี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

2550 – ปจั จุบนั

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยทรัพยำกร
บุคคล
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยกฎหมำย
นิตกิ ร

2532 - 2538

68.43

1.33

ญำตินำงสำวกัลย
ดำ

ญำตินำยธวัช

2548 – 2550
2539 - 2544

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2

บริษทั ซีสเต็ม เอนจิเนียริง่ จำกัด

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บริษทั บิทเซอร์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
สถำบันทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ชื่อ - สุกล/
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

7. นำยเอกสิทธิ ์ ศิวะกุลรังสรรค์
กรรมกำร และรองกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรสำยโรงงำน

37

8. นำงเพชรไพลิน รักสุวชน
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำย
กำรตลำด

47

9. นำงปิโยรส เลำหเจริญยศ
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำย
บัญชีและกำรเงิน

40

10. นำงสำวนิพรรษำ สำยมำยำ
เลขำนุกำรบริษทั ฯ

34

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริ หาร

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
- ปริญญำตรีวศิ วกรรม จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
- Director Accreditation Program (DAP)
103/2013
- ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- ปริญญำตรี มนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร

0.05

ไม่ม ี

0.05

- ปริญญำโท บริหำรกำรเงิน มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
- ปริญญำตรี วิทยำกำรจัดกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำไทย

1.71

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา
2551 – ปจั จุบนั
2548 - 2550

ตาแหน่ ง
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยโรงงำน
รองผูจ้ ดั กำรโรงงำน

ชื่อบริ ษทั
บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ไม่ม ี

2538 - ปจั จุบนั
2535-2538
2533-2535
2533

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยกำรตลำด
ผูจ้ ดั กำรสหกรณ์ออมทรัพย์
เจ้ำหน้ำทีส่ นำม
เจ้ำหน้ำทีป่ ระสำนงำน

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
สหชุมชนร่วมใจพัฒนำ
องค์กำรนำนำชำติเพื่อร่วมกันพัฒนำ
พรรคประชำกรไทย

ไม่ม ี

2547-ปจั จุบนั

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยบัญชีและ
กำรเงิน
ผูช้ ว่ ยสมุหบัญชี
เจ้ำหน้ำทีบ่ ญ
ั ชี
เลขำนุกำรกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
เลขำนุกำรบริษทั

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ไม่ม ี

2545-2546
2539-2544
2549 – ปจั จุบนั
2556 – ปจั จุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3

บริษทั วิบูลย์วฒ
ั น์ อุตสำหกรรม จำกัด
บริษทั ช.กำรช่ำง จำกัด (มหำชน)
บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

