บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล

1) นาย สมโภชน์ อินทรานุกูล
(ประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ /
กรรมการกากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง)

อายุ คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการ
(ปี)
ฝึกอบรม

77

- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบัญชี
- Senior Executive Program
รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาบัตร นักศึกษา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุน่ ที่ 6
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร กรรมการตรวจสอบ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director
Certification program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 24 /
2545
- หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 63 /
2550
- Chartered Director Class
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ) /1

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ระยะเวลา
2546 – 2556

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

หน่วยงานบริษัท

ประธานกรรมการ/ บริษัท ไรมอนแลนด์ จากัด
กรรมการตรวจสอบ
(มหาชน)

ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์

2542 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท สยามแอดมินนิ
สเทรทีฟ แมเนจเม้นท์
จากัด

ธุรกิจงานบริการ

2542 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท เทเวศประกันภัย
จากัด (มหาชน)

ธุรกิจประกันภัย

2545 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท เอสซีเอ็มบี จากัด

ธุรกิจที่ปรึกษาด้าน
การเงิน

2551 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์
ไทย จากัด

ธุรกิจจาหน่าย
สินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล

2) นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ /2
(รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริษัท)

3) นาย ปิลัญชัย ประดับพงศ์ /2,3
(รองประธานกรรมบริหาร /
กรรมการบริษัท)

อายุ คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการ
(ปี)
ฝึกอบรม

41 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การตลาด
การเงินและธุรกิจระหว่าง
ประเทศ) มหาวิทยาลัยไมอามี
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
การตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น
50 / 2549

61 - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง
บริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน่
49 / 2548

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ) /1

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

0.00

ไม่มี

0.00

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

หน่วยงานบริษัท

2544 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามเวบ จากัด
(มหาชน)

สินค้าด้านไอที

2544 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บริษัท สรกิจ จากัด

เทรดดิ้ง

2544 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร

บริษัท รวมศุภกิจ จากัด

บริการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท โกลเด้น โดนัท
(ประเทศไทย) จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอบีพี คาเฟ
(ประเทศไทย) จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท โกลเด้น สกู๊ป
จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่
จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เกรฮาวด์ จากัด

ธุรกิจไลฟ์สไตล์

2545 – 2557

กรรมการ

บริษัท สยามเวบ จากัด
(มหาชน)

สินค้าด้านไอที

2554 – 2557

กรรมการ

บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์
จากัด

ผลิตน้ามันพืชและ
อาหารสัตว์

2555 – 2557

กรรมการ

บริษัท ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย
จากัด

นาเข้า ส่งออก
พืชผลทาง
การเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์จาก
พืชผลทาง

ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล

อายุ คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการ
(ปี)
ฝึกอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ) /1

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

หน่วยงานบริษัท
การเกษตรทุก
อย่าง

4) นาย นาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี /2
(กรรมการบริษัท /
กรรมการกากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนา
บุคคลากร (รักษาการ))

56 - หลักสูตร Starbucks Coffee
University Certification,
Seattle USA
- หลักสูตร Sales & Marketing
Course, Dusit Thani College
- หลักสูตร Accounting for NonAccountant, Dusit Thani
College
- Workshop, Paradigm Prism,
Robert Perry
- ปริญญาตรี, Hospitality and
Recreation MKTG-OPS,

-

2548 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด
(มหาชน)

คลังสินค้าและคลัง
เอกสาร

2552 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอส เอส ที
คลังสินค้า จากัด

ให้บริการรับฝาก
สินค้า

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท โกลเด้น โดนัท
(ประเทศไทย) จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอบีพี คาเฟ
(ประเทศไทย) จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท โกลเด้น สกู๊ป
จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2540 – 2546

ผู้จัดการ

บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่
(ประเทศไทย) จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2535 – 2540

ผู้จัดการ
โรงแรม ดุสิต
ราชาวดี รีสอร์ท

บริษัท ดุสิตธานี จากัด
(มหาชน)

ธุรกิจโรงแรม

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท โกลเด้น โดนัท
(ประเทศไทย) จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอบีพี คาเฟ
(ประเทศไทย) จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท โกลเด้น สกู๊ป
จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล

อายุ คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการ
(ปี)
ฝึกอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ) /1

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

School of Hotel
Administration at Cornell
University
- หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน่
104 / 2556
5) นาย ภาณุ อิงคะวัต /2
(กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร)

61

6) นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์ /2
(กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร)

47

- ปริญญาตรี Graphic Design,
Harrow College of
Technology & Art, London

2.79

- ปริญญาโท ด้านการเงินและ

0.13

การธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ
Mercer University, USA
- ปริญญาตรี ด้านการเงินและ
การธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่น
ที่ 10 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
รุ่น 17 / 2547

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

หน่วยงานบริษัท

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เกรฮาวด์ จากัด

ธุรกิจไลฟ์สไตล์

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่
จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2523 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เกรฮาวด์ จากัด

ธุรกิจไลฟ์สไตล์

2539 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่
จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2547 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท น้าตาลขอนแก่น
จากัด (มหาชน)

ผลิตและจาหน่าย
น้าตาลทราย

2539 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เค.เอส.แอล. เรียล
เอสเทต จากัด

อสังหาริมทรัพย์

2539 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ราชาเซรามิค จากัด

ผลิตและจาหน่าย
เซรามิค

2539 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง
จากัด

โรงแรม และ
นายหน้า
อสังหาริมทรัพย์

2545 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เค.เอส.เอ็กซ์ปอร์ต
เทรดดิ้ง จากัด

ส่งออกน้าตาล
ทราย

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ขอนแก่น
แอลกอฮอล์ จากัด

ผลิตแอลกอฮอล์

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท โรงไฟฟ้าน้าตาล

ผลิตไฟฟ้า

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล

อายุ คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการ
(ปี)
ฝึกอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ) /1

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

หน่วยงานบริษัท

ขอนแก่น จากัด
2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มิ
เนิ้ล จากัด (มหาชน)

ท่าเทียบเรือและ
คลังสินค้า

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เคเอสแอลเคมี
จากัด

ธุรกิจเคมีภัณฑ์

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เค.เอส.แอล.การ
เกษตร จากัด

ปลูกอ้อย

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท น้าตาลสะหวันนะ
เขต จากัด

ธุรกิจด้าน
การเกษตร

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เกาะกงแพลเทชั่น
จากัด

ปลูกอ้อยผลิต
น้าตาล

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เกาะกงชูการ์
อินดัสทรี จากัด

ปลูกอ้อยผลิต
น้าตาล

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ที เอส คลังสินค้า
จากัด

ธุรกิจรับฝากและ
ขนถ่ายสินค้า

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์
จากัด

ธุรกิจให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
และธุรกิจผลิตแป้ง
สาลี

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท
จากัด

ธุรกิจให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ที เอส จี พรอพ
เพอร์ตี้ จากัด

ธุรกิจซื้อ-ขาย ให้
เช่า และพัฒนา

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล

อายุ คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการ
(ปี)
ฝึกอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ) /1

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

หน่วยงานบริษัท
อสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ที เอส ขนส่งและโล
จิสติกส์ จากัด

บริการขนส่ง
รักษาความ
ปลอดภัย และ
โรงงานผลิตถุง
กระสอบพลาสติก

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ/
กรมการตรวจสอบ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จากัด

พัฒนาและบริหาร
จัดการสินทรัพย์
ของรัฐ

7) นางสาว กมรวรรณ ชินธรรม
มิตร์
(กรรมการบริษัท)

39

- ปริญญาโท นิติศาสตร์
กฎหมายระหว่างประเทศ,
Southern Methodist
University, USA
- ปริญญาโท นิติศาสตร์
กฎหมายธุรกิจ, Case
Western Reserve University,
USA
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์
กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

0.33

ไม่มี

2551 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส

บริษัท น้าตาลขอนแก่น
จากัด (มหาชน)

ผลิตและจาหน่าย
น้าตาลทราย

8) พล.ต.อ. เรืองศักดิ์ จริตเอก
(กรรมการอิสระ)

61

- รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี

ไม่มี

ไม่มี

2554 – 2555

ผู้บัญชาการศึกษา

สานักงานตารวจแห่งชาติ

ราขการ

2555 – 2557

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ

สานักงานตารวจแห่งชาติ

ราขการ

2557 – 2558

รองผู้บัญชาการ

สานักงานตารวจแห่งชาติ

ราขการ

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล

อายุ คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการ
(ปี)
ฝึกอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ) /1

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ระยะเวลา

- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
การปกครอง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
- หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
รุ่น 124 / 2559
9) พันโท ทวีสิน รักกตัญญู
(กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการกากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยง)

65

- Certificate, Management of
Government and Private
Sectors Class No.8, King
Prajadhipok’s Institute
- B.Ss. (Engineering) Hons.
Royal Military College of
Science (SHRIVENHAM)
- M.Sc. (Soil Mechanics),
Imperial College University
of London
- D.I.C. (Diploma of
Membership of Imperial
College) Imperial College
University of London
- หลักสูตร Director
Certification program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบัน

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

หน่วยงานบริษัท

การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย

ราขการ

ตารวจแห่งชาติ

ไม่มี

ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7

2551 - 2554

ผู้ว่าการ

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล

อายุ คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการ
(ปี)
ฝึกอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ) /1

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

หน่วยงานบริษัท

กรรมการบริษัทไทย รุ่น 124 /
2549
- หลักสูตร Advanced Audit
Committee Program
(AACP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
รุ่น 23 / 2559
10) ผศ.ดร. ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
(กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ)

50

- บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.B.A. Management of
Technology, Asia Institute of
Technology (AIT)
- Ph.D. Management of
Technology, Asia Institute of
Technology (AIT)
- หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
รุ่น 104 / 2556
- หลักสูตร Advanced Audit
Committee Program
(AACP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
รุ่น 23 / 2559

ไม่มี

ไม่มี

2553 – ปัจจุบัน

รองอธิการบดีฝ่าย
การเงินและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

การศึกษา

11) นาย พิสิต จึงประดิษฐภัณฑ์
(กรรมการอิสระ /

44

- Chartered Alternative
Investment Analyst , CAIA

ไม่มี

ไม่มี

2549 – 2553

ผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน สยามไนท์ฟนั ด์

ที่ปรึกษาการลงทุน

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล

อายุ คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการ
(ปี)
ฝึกอบรม

13) นางสาว วิมลรัตน์ อัศวชัย
วิศิษฐ์
(รองประธานบริหารฝ่ายจัดซื้อ)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

Association
- Chartered Financial Analyst,
CFA Institute
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขา
การธนาคารและบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
รุ่น 104 / 2556
- หลักสูตร Advanced Audit
Committee Program
(AACP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
รุ่น 19 / 2558

กรรมการตรวจสอบ)

12) นางสาว หรรษา เสริมศรี
(รองประธานบริหารฝ่ายบัญชี
และการเงิน)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ) /1

60

57

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ
Monash University
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

- ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

หน่วยงานบริษัท

แมเนจเม้นจ์

0.07

0.07

ไม่มี

ไม่มี

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ

Gereje Advisory Asia
Pte., Ltd.

ที่ปรึกษาการลงทุน

2555 – ปัจจุบัน

ผู้อานวยการอาวุโส
(วาณิชธนกิจ)

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี
โกลบอล จากัด (มหาชน)

ซื้อขายหลักทรัพย์

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เคที เรสทัวรองท์
จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2549 – ปัจจุบัน

รองประธานบริหาร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท โกลเด้น โดนัท
(ประเทศไทย) จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2549 – ปัจจุบัน

รองประธานบริหาร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท เอบีพี คาเฟ
(ประเทศไทย) จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2555 – ปัจจุบัน

รองประธานบริหาร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท โกลเด้น สกู๊ป
จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2555 – ปัจจุบัน

รองประธานบริหาร
ฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท โกลเด้น โดนัท
(ประเทศไทย) จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2539 – ปัจจุบัน

รองประธานบริหาร

บริษัท เอบีพี คาเฟ

ธุรกิจอาหารและ

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล

14) นางสาว ลภาพร เตียสกุล
(รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ)

15) นางสาว นบเกล้า ตระกูลปาน
(รองประธานบริหารฝ่าย
ปฏิบัติการ)

อายุ คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการ
(ปี)
ฝึกอบรม

45 - ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

41 - ปริญญาโท สาขาการจัดการ
การโรงแรม มหาวิทยาลัย
ซิดนีย์ตะวันออก ออสเตรเลีย
- ปริญญาโท สาขาการจัดการ
การดาเนินงาน มหาวิทยาลัย
ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี หลักสูตรศิลป
ศาสตร์บัญฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ) /1

0.07

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

หน่วยงานบริษัท

ฝ่ายจัดซื้อ

(ประเทศไทย) จากัด

เครื่องดื่ม

2555 – ปัจจุบัน

รองประธานบริหาร
ฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท โกลเด้น สกู๊ป
จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2546 – ปัจจุบัน

รองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ

บริษัท โกลเด้น โดนัท
(ประเทศไทย) จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2559 – ปัจจุบัน

รองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ /
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอบีพี คาเฟ
(ประเทศไทย) จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2535 – ปัจจุบัน

รองกรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ

บริษัท โกลเด้น สกู๊ป
จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2553 – 2556

ผู้จัดการฝ่าย
ปฏิบัติการ

โรงแรม อลอฟท์ กรุงเทพฯ
สุขุมวิท 11

ธุรกิจโรงแรม

2556 – 2557

ผู้จัดการทั่วไป

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์
เอ็กซ์เพลส บางกอก สยาม

ธุรกิจโรงแรม

2559 – ปัจจุบัน

รองประธานบริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท โกลเด้น โดนัท
(ประเทศไทย) จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

2559 – ปัจจุบัน

รองประธานบริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท โกลเด้น สกู๊ป
จากัด

ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม

ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล

16) นาย วิชิต ฉัตรพิรยิ กุล
(ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและ
ภาษี)

อายุ คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการ
(ปี)
ฝึกอบรม

54 - บัญชีบัณฑิต ทฤษฎีบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีมหาบิณฑิต การบัญชี
ต้นทุน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Futures Markets: Theory
and Practical Application
การเงิน Chicago, Illinois,
USA

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ) /1

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร

ไม่มี

ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
ระยะเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อบริษัท

หน่วยงานบริษัท

2543 – 2557

Senior Commercial
Manager

DHL Supply Chain
(Thailand) Limited

ธุรกิจขนส่งและ
กระจายสินค้า

2543 – 2557

Senior Commercial
Manager

DHL Distribution
(Thailand) Limited

ธุรกิจขนส่งและ
กระจายสินค้า

