สิงทีส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีได้ รับการเสนอชือให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ชือ
อายุ
ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างกรรมการ/ผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
วันทีได้ รับการแต่ งตัง5 เป็ นกรรมการ
ตําแหน่ งปั จจุบัน

หมายเหตุ :

1/

นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หาร
49 ปี
ไม่มี
30,871,000 หุ้น (3.86%) 1/
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Diploma Examination, The Australian Institute of
Directors Association
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่ น 1
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่ นที 6/2551 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
- Advanced Management Program 180, Harvard Business
School
- หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่ น 1/2555 สถาบัน
วิทยาการผู้ลงทุนไทย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที 34/2003
วันที 23 พฤษภาคม 2555 (1 ปี 11 เดือน)
- กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร บมจ. แม็คกรุ๊ป
- กรรมการ บจก. พี.เค.การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ปอร์ ต)
- กรรมการ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ ง
- กรรมการ บจก. วินเนอร์ แมน
- กรรมการ บจก. ว้ าว มี
- กรรมการ บจก. ลุค บาลานซ์
- กรรมการ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชัน
- ประธานกรรมการ บจก. บูติค คอนซัลติ dง กรุ๊ป
- กรรมการอิสระ บมจ. ที.เค.เอส เทคโนโลยี
- สมาชิ ก ผู้ท รงคุณ วุฒิ ของสมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน กรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

ข้ อมูลการถือหุ้นในบริ ษัทฯ เป็ นข้ อมูล ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึงเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนครังd ล่าสุด

สิงทีส่งมาด้ วย 4

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอืนในปั จจุบัน
• บริ ษัทจดทะเบียนอืน
• บริ ษัทหรื อกิจการอืนทีไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
• กิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท

: 1 แห่ง
: 8 แห่ง
: ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556
• คณะกรรมการบริ ษัทฯ

: 7/7 ครังd (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์สินซึงได้
กระทํ าโดยทุจ ริ ต และไม่มี ประวัติก ารทํา รายการที อาจเกิ ด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมา

สิงทีส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีได้ รับการเสนอชือให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ชือ
อายุ
ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างกรรมการ/ผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒทิ างการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
วันทีได้ รับการแต่ งตัง5 เป็ นกรรมการ
ตําแหน่ งปั จจุบัน

นางสาวสุณี เสรี ภาณุ
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร
49 ปี
อดีตภรรยานายพิชยั กัญจนาภรณ์
และน้ องสาวนายวิรัช เสรี ภาณุ
302,265,400 หุ้น (37.78%) 1/
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่ นที 15/2555 สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 98/2012
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที 172/2013
วันที 23 พฤษภาคม 2555 (1 ปี 11 เดือน)
- กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร บมจ. แม็คกรุ๊ป
- กรรมการ บจก. พี.เค.การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ปอร์ ต)
- กรรมการ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริง
- กรรมการ บจก. วินเนอร์ แมน
- กรรมการ บจก. ว้ าว มี
- กรรมการ บจก. ลุค บาลานซ์
- กรรมการ บจก. ไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชัน
- กรรมการ บจก. มิลเลเนียม (1975)

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอืนในปั จจุบัน
• บริ ษัทจดทะเบียนอืน
• บริ ษัทหรื อกิจการอืนทีไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
• กิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท

: ไม่มี
: 7 แห่ง
: ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556
• คณะกรรมการบริ ษัทฯ

: 7/7 ครังd (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

หมายเหตุ :

1/

ไม่มีประวัตกิ ารกระทําผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์สนิ ซึงได้
กระทําโดยทุจริ ต และไม่มีประวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมา

ข้ อมูลการถือหุ้นในบริ ษัทฯ เป็ นข้ อมูล ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึงเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนครังd ล่าสุด

สิงทีส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีได้ รับการเสนอชือให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ชือ

อายุ
ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างกรรมการ/ผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒทิ างการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
วันทีได้ รับการแต่ งตัง5 เป็ นกรรมการ
ตําแหน่ งปั จจุบัน

นายวิรัช เสรี ภาณุ
กรรมการ/
กรรมการบริ หาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
51 ปี
พีชายของนางสาวสุณี เสรี ภาณุ
30,800,000 หุ้น (3.85%) 1/
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที 155/2012
วันที 23 พฤษภาคม 2555 (1 ปี 11 เดือน)
- กรรมการ/ ประธานเจ้ าหน้ าทีสายปฏิบตั ิการ บมจ. แม็คกรุ๊ป
- กรรมการ บจก. พี.เค.การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ปอร์ ต)
- กรรมการ บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริง
- กรรมการ บจก. วินเนอร์ แมน
- กรรมการ บจก. ว้ าว มี
- กรรมการ บจก. ลุค บาลานซ์

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอืนในปั จจุบัน
• บริ ษัทจดทะเบียนอืน
• บริ ษัทหรื อกิจการอืนทีไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
• กิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท

: ไม่มี
: 5 แห่ง
: ไม่มี

การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2556
• คณะกรรมการบริ ษัทฯ
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

: 7/7 ครังd (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
: 1/1 ครังd (คิดเป็ นร้ อยละ 100)

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

หมายเหตุ :

1/

ไม่มีประวัตกิ ารกระทําผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์สนิ ซึงได้
กระทําโดยทุจริ ต และไม่มีประวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ทีผ่านมา

ข้ อมูลการถือหุ้นในบริ ษัทฯ เป็ นข้ อมูล ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึงเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนครังd ล่าสุด

สิงทีส่งมาด้ วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีได้ รับการเสนอชือให้ ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการเข้ าใหม่ ของบริษัท
ชือ
อายุ
ความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่ างกรรมการ/ผู้บริหาร
การถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒทิ างการศึกษา

นายสุระศักดิn เคารพธรรม
กรรมการ
48 ปี
ไม่มี
ไม่มี 1/
- Master of Business Administration, University of
Pennsylvania, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD
ตําแหน่ งปั จจุบนั

- Master of Science, Operation Research, University of
Michigan, USA
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที 9/2004
- กรรมการอิสระ/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทน บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี
- กรรมการ บมจ. สายการบินนกแอร์
- กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์ เมอร์
- กรรมการ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน
- กรรมการผู้จดั การ บจก. ไพรเวท อิควิตี d (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. อัลตัส แอดไวซอรี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอืนในปั จจุบัน
• บริ ษัทจดทะเบียนอืน
• บริ ษัทหรื อกิจการอืนทีไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
• กิจการอืนทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

: 4 แห่ง
: 2 แห่ง
: ไม่มี

ไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์สินซึงได้
กระทํ าโดยทุจ ริ ต และไม่มี ประวัติก ารทํา รายการที อาจเกิ ด ความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท

หมายเหตุ :

1/

ข้ อมูลการถือหุ้นในบริ ษัทฯ เป็ นข้ อมูล ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึงเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนครังd ล่าสุด

