บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ
รายละเอียดเกียวกับคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษทั
ชือ - สุกล/
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
ประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ
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E. นายพรศักดิ W ลิมX บุญยประเสริฐ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

PY

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริ หาร

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of
Wisconsin (Madison) U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรติ
นิยมอันดับ E) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP)
20/02

ไม่ม ี

ไม่ม ี

- ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชันX สูง สอบบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP)
76/08

ไม่ม ี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา
ปจั จุบนั
EPPQ – ปจั จุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษทั /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ชือบริ ษทั
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษทั มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน)

ศาลแรงงานกลาง
บริษทั มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน)
บริษทั ออแกนิค อะโกร มาแนจเมนท์ จํากัด
บริษทั ห้องเย็นเอเชียa นซีฟ้ ูด จํากัด (มหาชน)
บริษทั กู๊ดลักท์ จํากัด

2546
2541 – 2546

ผูพ้ พิ ากษาสมทบ ฝา่ ยนายจ้าง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ทีปa รึกษาด้านบัญชีและการทุม่ ตลาด
สหรัฐ
ทีปa รึกษาฝา่ ยบัญชีการเงิน
ทีปa รึกษาฝา่ ยการเงินและตรวจสอบ
ภายใน
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการฝา่ ยการเงิน

2548 – 2555
EPhP – EPSY
EPhE – EPhP
EPEQ – EPhE
EPES - EPEP

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การทัวไป
a
ผูจ้ ดั การแผนกวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธาอาวุโส
วิศวกรโยธา

EPST – EPPP
ปจั จุบนั
ไม่ม ี

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

h. นายวีระวิทย์ สัตยานนท์
กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
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- ปริญญาโท Structural Engineering and
Construction สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP)
102/2013

ไม่ม ี

ไม่ม ี

เอกสารแนบ หน้า 1

บริษทั มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน)
บริษทั กันตนา กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

บริษทั อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค จํากัด
บริษทั อีเอฟดี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั มิเนอว่า ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
บริษทั ไทย สแตรทีจคิ แคปปิ ตอล จํากัด
บริษทั พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริษทั เม็ช คอลซัลแทนท์ จํากัด
บริษทั ทีพไี อ โพลีน จํากัด
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด
บริษทั ซีวลิ ดีซายน์ จํากัด

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ชือ - สุกล/
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

S. ดร. ชัยพร ภู่ประเสริฐ
กรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

ST

P. นายธวัช มีประเสริฐสกุล
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ

52

T. นางสาวกัลยดา ภูส่ ว่าง
กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การสายทรัพยากรบุคคล

40

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Ph.D Environmental Engineering INSAToulouse ประเทศฝรังเศส
a
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรม
สุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรม
สุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP)
102/2013
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทวิศวกรรมโครงสร้าง สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรีวศิ วกรรม (โยธา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP)
7/2004
- Director Certification Program (DCP)
65/05
- ปริญญาโท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
Golden Gate University U.S.A.
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์
- ปริญญาตรีนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP)
103/2013

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริ หาร

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา
2538 – ปจั จุบนั

ตําแหน่ ง
อาจารย์ประจํา ภาควิชาวิศวกรรม
สิงa แวดล้อม
วิศวกรสิงa แวดล้อม

ชือบริ ษทั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531 – ปจั จุบนั
2549 – ปจั จุบนั

กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการอํานวยการ

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

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั มาสเตอร์ แอด จํากัด (มหาชน)
สมาคมนิสติ เก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มูลนิธปิ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
บริษทั มาสเตอร์ แอนด์ มอร์ จํากัด
บริษทั ดีคอร์ป กรุป๊ จํากัด
บริษทั แลนดีX ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด

EPPu – ปจั จุบนั

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายทรัพยากร
บุคคล
ผูจ้ ดั การฝา่ ยกฎหมาย
นิตกิ ร

EPhE - EPhY

68.431

.hh

ญาตินางสาวกัลย
ดา

ญาตินายธวัช

EPSY – EPPu
EPhv - EPSS

หมายเหตุ: 1 กลุ่มมีประเสริฐสกุล ซึงa เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ DCORP ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 68.43

เอกสารแนบ หน้า 2

บริษทั ซีสเต็ม เอนจิเนียริงa จํากัด

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั บิทเซอร์ คอร์ปอเรชันa จํากัด
สถาบันทรัพย์สนิ ทางปญั ญา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ชือ - สุกล/
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

Q. นายเอกสิทธิ W ศิวะกุลรังสรรค์
กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การสายโรงงาน

hQ

Y. นางเพชรไพลิน รักสุวชน
รองกรรมการผูจ้ ดั การสาย
การตลาด

SQ

v. นางปิโยรส เลาหเจริญยศ
รองกรรมการผูจ้ ดั การสาย
บัญชีและการเงิน

Su

u. นางสาวนิพรรษา สายมายา
เลขานุการบริษทั ฯ

hS

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริ หาร

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- ปริญญาตรีวศิ วกรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP)
103/2013
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

u.uP

ไม่ม ี

0.05

- ปริญญาโท บริหารการเงิน มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการบัญชี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

1.71

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา
EPP – ปจั จุบนั
EPSY - EPPu

ตําแหน่ ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายโรงงาน
รองผูจ้ ดั การโรงงาน

ชือบริ ษทั
บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ไม่ม ี

EPhY - ปจั จุบนั
EPhP-EPhY
EPhh-EPhP
EPhh

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาด
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์
เจ้าหน้าทีสa นาม
เจ้าหน้าทีปa ระสานงาน

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
สหชุมชนร่วมใจพัฒนา
องค์การนานาชาติเพืaอร่วมกันพัฒนา
พรรคประชากรไทย

ไม่ม ี

2547-ปจั จุบนั

รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและ
การเงิน
ผูช้ ว่ ยสมุหบัญชี
เจ้าหน้าทีบa ญ
ั ชี
เลขานุการกรรมการผูจ้ ดั การ
เลขานุการบริษทั

บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ไม่ม ี

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

เอกสารแนบ หน้า 3

บริษทั วิบูลย์วฒ
ั น์ อุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

