ข้อมูลของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

วุฒิการศึกษาสูงสุด/
ประวัติการอบรม

1.

ดร.นพดล ธรรมวัฒนะ
(ประธานกรรมการบริษทั )
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ กรรมการ
มิถุนายน 2550

67

- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
สยาม
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
“Director Accreditation
Program” (IOD) รุ่นที่ 50/2549

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
ถือด้วยตนเอง
1 มกราคม 2561
13.10%
47,628,600 หุน้
31 ธันวาคม 2561
13.13%
47,728,600 หุน้

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
พีช่ ายนางมัลลิการ์
ธรรมวัฒนะ และเป็น
บิดาของนางสาว
ดลนภา ธรรมวัฒนะ

นายเกา โก๊ะ เชง (ดิก๊ สัน)
(กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร)
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ กรรมการ
มิถุนายน 2550

51

- Chung Ling High School
(A Level)
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program (IOD) รุ่นที่ 62/2549

ถือด้วยตนเอง
1 มกราคม 2561
13.10%
47,627,200หุน้
31 ธันวาคม 2561
13.10%
47,627,200 หุน้

ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ั บนั ประธานกรรมการบริษทั
มิ.ย. 2550 – ปจจุ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั บีจที ี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(อาชีพหลัก)

บริ ษทั จดทะเบียน
-ไม่ม-ี
บริ ษทั อื่น
2534 - ปจั จุบนั
ั บนั
2531 –ปจจุ
ั บนั
พ.ค.2558 – ปจจุ
ั บนั
พ.ค.2559 – ปจจุ

คู่สมรส และ บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
-ไม่ม-ี
2.

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

น้องชายนายเกา
โก๊ะ เบง

ั บนั
มิ.ย. 2550 -ปจจุ

ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บริษทั โกลด์มาสเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ที เอส ไอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
บริษทั ดีบี กรุ๊ป จากัด
บริษทั โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชันแนลสกู
่
ล
จากัด
บริษทั บีจที ี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
(อาชีพหลัก)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Yen Club Asia Sdn Bhd
Yen Group Holding Corporation Sdn Bhd
บริษทั บีจที ี เทคโนโลยี จากัด

บริ ษทั จดทะเบียน
-ไม่ม-ี
บริ ษทั อื่น
ั บนั
2545 -ปจจุ
ั บนั
2545 –ปจจุ
ั บนั
2556 –ปจจุ

คู่สมรส และ บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
-ไม่ม-ี

หน้า1ของ7

ข้อมูลของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

3.

นายเกา โก๊ะ เบง
(กรรมการ)
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ กรรมการ
มิถุนายน 2550

อายุ
(ปี )
57

วุฒิการศึกษาสูงสุด/
ประวัติการอบรม
- Chung Ling High School
(A Level)
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
“Director Accreditation
Program” (IOD) รุ่นที่ 65/2550

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
ถือด้วยตนเอง
1 มกราคม 2561
13.01%
47,297,450 หุน้
31 ธันวาคม 2561
13.01%
47,297,450 หุน้

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
พีช่ ายนายเกาโก๊ะ
เชง (ดิก๊ สัน)

นางมัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ
(กรรมการ)
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ กรรมการ
มิถุนายน 2550

65

- ปริญญาโท สาขาการศึกษา
มหาวิทยาลัยโพลิเทคนิครัฐ
แคลิฟอร์เนีย โพโมนา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program (IOD) รุ่นที่ 52/2549

ถือด้วยตนเอง
1 มกราคม 2561
-ไม่ม-ี
31 ธันวาคม 2561
-ไม่ม-ี

ช่วงเวลา
มิ.ย. 2550 ั บนั
ปจจุ

ตาแหน่ ง
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั บีจที ี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั จดทะเบียน
-ไม่ม-ี
บริ ษทั อื่น (ในต่างประเทศ)
ั บนั
2545 – ปจจุ
กรรมการ

คู่สมรส และ บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
-ไม่ม-ี
4.

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

น้องสาวของ ดร.
นพดล ธรรมวัฒนะ
และเป็นอาของ
นางสาวดลนภา
ธรรมวัฒนะ

คู่สมรส และ บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
-ไม่ม-ี

ั บนั
2545 - ปจจุ
ั บนั
2542 - ปจจุ
ั บนั
2538 - ปจจุ
ั บนั
2538 - ปจจุ
มิ.ย. 2550 ั บนั
ปจจุ
บริ ษทั จดทะเบียน
-ไม่ม-ี
บริ ษทั อื่น
ั บนั
2548- ปจจุ
พ.ค.2559 –
ั บนั
ปจจุ

หน้า2ของ7

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Yen Group Holding Corporation Sdn Bhd
(อาชีพหลัก)
Yen Club Asia Sdn Bhd
Yen Group Properties (M) Sdn Bhd
Yen Shoes (M) Sdn Bhd
Irama Pilihan SdnBhd
บริษทั บีจที ี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการ

บริษทั มัลลิการ์อนิ เตอร์ฟ๊ ูด จากัด (อาชีพหลัก)
บริษทั โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชันแนลสกู
่
ล
จากัด

ข้อมูลของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

5.

รศ.สพญ.ดร.นันทริกา
ชันซือ่
(กรรมการ)
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ กรรมการ
มิถุนายน 2550

6.

พล.ต.อ.เสรีพศิ ุทธ์
เตมียเวส
(กรรมการ,กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ)
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ กรรมการ
มิถุนายน 2550

อายุ
(ปี )
57

70

วุฒิการศึกษาสูงสุด/
ประวัติการอบรม
- ปริญญาเอกสาขา Marine
Science (Immunotoxicology)
วิทยาลัยวิลเลีย่ มและแมรี่
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
สยาม
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program (IOD) รุ่นที่ 50/2549

- รัฐประศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิต
(โรงเรียนนายร้อยตารวจ)
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accreditation Program (IOD)
รุ่นที่ 62/2549

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
ถือด้วยตนเอง
1 มกราคม 2561
0.94%
3,429,999 หุน้
31 ธันวาคม 2561
0.94 %
3,429,999 หุน้

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
-

คู่สมรส และ บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
-ไม่ม-ี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ั บนั
2550 - ปจจุ
ั บนั
2555 -ปจจุ

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

ั บนั
2553 -ปจจุ

กรรมการ
ผูช้ ่วยคณบดี
ด้านประชาสัมพันธ์
หัวหน้าหน่วย

บริษทั บีจที ี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ั บนั
2537 –ปจจุ

ผูอ้ านวยการ

ั บนั
2532 -ปจจุ

รองศาสตราจารย์
ระดับ 9

หน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั สัตว์น้าสวยงามและสัตว์น้า
เพือ่ การอนุรกั ษ์
ศูนย์วจิ ยั โรคสัตว์น้า คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อาชีพหลัก)

กรรมการ
กรรมการ

บริษทั ดิ เอ็ดดูเคชัน่ อัลไลแอนซ์ จากัด
บริษทั เอ็ดดูเคชันเฟิ
่ รส์ จากัด

กรรมการ,กรรมการ
อิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจ
แห่งชาติ

บริษทั บีจที ี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั จดทะเบียน
-ไม่ม-ี
บริ ษทั อื่น
ั บนั
2544 -ปจจุ
ั บนั
2543 – ปจจุ

ถือด้วยตนเอง
1 มกราคม 2561
-ไม่ม-ี
31 ธันวาคม 2561
-ไม่ม-ี

-

มิ.ย. 2550 ั บนั
ปจจุ
2550 – 2551
ั บนั
ปจจุ

คู่สมรส และ บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
-ไม่ม-ี

บริ ษทั จดทะเบียน
-ไม่ม-ี
บริ ษทั อื่น -ไม่มีหน้า3ของ7

สานักงานตารวจแห่งชาติ
ข้าราชการบานาญ (อาชีพหลัก)

ข้อมูลของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง

7.

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ
ดร.สุรพล วิรุฬห์รกั ษ์
(กรรมการ,กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ)
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ กรรมการ
มิถุนายน 2550

8.

นายภาณุ คงแท่น
(กรรมการ,กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ)
วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ กรรมการ
กุมภาพันธ์ 2552

อายุ
(ปี )
75

54

วุฒิการศึกษาสูงสุด/
ประวัติการอบรม
- ปริญญาเอก สาขา
ศิลปการแสดง มหาวิทยาลัย
ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program (IOD)
รุ่นที่ 62/2549

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation
Program (IOD)
รุ่นที่ 79/2552

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
ถือด้วยตนเอง
1 มกราคม 2561
-ไม่ม-ี
31 ธันวาคม 2561
-ไม่ม-ี
คู่สมรส และ บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
--ไม่ม-ี
ถือด้วยตนเอง
1 มกราคม 2561
-ไม่ม-ี
31 ธันวาคม 2561
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ั บนั
มิ.ย. 2550 - ปจจุ

กรรมการ,กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

ั บนั
ปจจุ

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั บีจที ี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ข้าราชการบานาญ (อาชีพหลัก)

บริ ษทั จดทะเบียน
-ไม่ม-ี
บริ ษทั อื่น
ั บนั
ก.ค. 2538 – ปจจุ
-

คู่สมรส และ บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
-ไม่ม-ี

ั บนั
ก.พ.2552-ปจจุ

กรรมการ,กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
16 ก.ค. 2556 –
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ั บนั
ปจจุ
ฝา่ ยวาณิชธนกิจ
พ.ค. 2555 –15 ก.ค. ผูอ้ านวยการอาวุโส
2556
ฝา่ ยวาณิชธนกิจ
ส.ค. 2554–เม.ย.2555 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝา่ ยทุนธนกิจ
บริ ษทั จดทะเบียน
-ไม่ม-ี
บริ ษทั อื่น
-ไม่ม-ี
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กรรมการ

บริษทั โกลด์มาสเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริษทั บีจที ี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) (อาชีพหลัก)
บริษทั ไทยสแตรทีจคิ แคปปิตอล จากัด
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด
(มหาชน)

ข้อมูลของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
ลาดับ
ที่
9.

10.

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
นางสาววริษฐา
ฐาปนสกุลวงศ์
(ผูอ้ านวยการสายงาน
บริหารการเงิน)
และ เลขานุการบริษทั

นางสาวดลนภา
ธรรมวัฒนะ
(ผูจ้ ดั การฝา่ ยการตลาด)

อายุ
(ปี )
55

37

วุฒิการศึกษาสูงสุด/
ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา
การบริหารงานทัวไป
่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

- ปริญญาโททางการตลาด
ภาคภาษาอังกฤษ ( MIM )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
ถือด้วยตนเอง
1 มกราคม 2561
0.05%
200,000 หุน้
31 ธันวาคม 2561
0.04%
130,000 หุน้
-----------------------คู่สมรส และ บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
-ไม่ม-ี
ถือด้วยตนเอง
1 มกราคม 2561
21.48 %
78,076,750 หุน
้

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ั บนั
มิ.ย. 2550 - ปจจุ

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

ผูอ้ านวยการสายงาน
บริหารการเงิน

บริษทั บีจที ี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั การฝา่ ยการตลาด

บริษทั บีจที ี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษทั ดีบี กรุ๊ป จากัด

บริ ษทั จดทะเบียน
-ไม่ม-ี
บริ ษทั อื่น
-ไม่ม-ี

บุตรีของดร.นพดล
ธรรมวัฒนะ และเป็น
หลานสาวของนาง
มัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ

31 ธันวาคม 2561
21.48 %

ั บนั
ก.พ. 2552-ปจจุ

บริ ษทั จดทะเบียน
-ไม่ม-ี
บริ ษทั อื่น

78,076,750 หุน
้

ั บนั
พ.ค.2558-ปจจุ

---------------------คู่สมรส และ บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
-ไม่ม-ี
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ข้อมูลของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ลาดับ
ที่
11.

12.

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
นายชัย รัตนมหาวงศ์
(ผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงิน)

นางสาวเมธิรา ทองสุวรรณ
(ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี)

อายุ
(ปี )
51

50

วุฒิการศึกษาสูงสุด/
ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัย
รามคาแหง

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
ถือด้วยตนเอง
1 มกราคม 2561
0.05%
210,000 หุน้
31 ธันวาคม 2561
0.06%
210,000 หุน้
-----------------------คู่สมรส และ บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
-ไม่ม-ี
ถือด้วยตนเอง
1 มกราคม 2561
0.05%
210,000 หุน้
31 ธันวาคม 2561
0.06%
210,000 หุน้
-------------------คู่สมรส และ บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ั บนั
มิ.ย. 2550 - ปจจุ

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ

ผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงิน

บริษทั บีจที ี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี

บริษทั บีจที ี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั จดทะเบียน
-ไม่ม-ี
บริ ษทั อื่น
-ไม่ม-ี

-

ั บนั
มิ.ย. 2550 -ปจจุ
บริ ษทั จดทะเบียน
-ไม่ม-ี
บริ ษทั อื่น
-ไม่ม-ี
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ข้อมูลของกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ลาดับ
ที่
13.

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
นางปาณิสรา นวลมุสกิ
(ผูจ้ ดั การฝา่ ยจัดการห่วง
โซ่อุปทาน)

อายุ
(ปี )
42

วุฒิการศึกษาสูงสุด/
ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนหุ้น
ถือด้วยตนเอง
1 มกราคม 2561
-ไม่ม-ี
31 ธันวาคม 2561
-ไม่ม-ี
-------------------------คู่สมรส และ บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
-ไม่ม-ี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
กันยายน 2557 –
ั บนั
ปจจุ

ตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝา่ ยจัดการห่วง
โซ่อุปทาน

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั บีจที ี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั จดทะเบียน
-ไม่ม-ี
บริ ษทั อื่น
-ไม่ม-ี
บริ ษทั จดทะเบียน

หมายเหตุ
1. กรรมการ ลาดับที่ 1,2,3 และ 4 กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
2. กรรมการลาดับที่ 1 ถึง 8 และผูบ้ ริหารลาดับที่ 9 ถึง 13 ไม่มกี ารไปดารงตาแหน่งทีป่ รึกษา หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ, หุน้ ส่วนในกิจการ หรือองค์กรอืน่ ใดทีม่ วี ตั ถุประสงค์แสวงหากาไร
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