บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
Global Service Center Public Company Limited

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั ฯ

เอกสารแนบ 1 - รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ฯ

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการของบริษทั ฯ
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
1. นายเยีย่ ม จันทรประสิทธิ ์
- ประธานกรรมการ
- กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม

2. นางสาวสุกญ
ั ญา สุขเจริญไกรศรี
- กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
- ประธานกรรมการบริหาร

3. นายเฉลิมไชย ศิรนิ พวงศ์
- กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม

4. นายพูนลาภ ฉันทวงศ์วริ ยิ ะ
- กรรมการ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

78 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
Kansas University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program รุ่น 84/2010

สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริ ษทั ฯ
ทางครอบครัว
ณ วันที่ 2
ระหว่าง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ ง
เมษายน 2561
ผูบ้ ริ หาร
40 หุน้
- ไม่ม ี 2560 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ
(0.000025%)
2558 - ปจั จุบนั รองประธานกรรมการ
2558 - ปจั จุบนั
2558 - ปจั จุบนั
2558 - ปจั จุบนั
2554 - ปจั จุบนั

44 - ปริญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ
Seattle University
- ปริญญาตรี จิตวิทยาการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศณียบัตร การเงินระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program รุ่น 116/2015

80 หุน้
(0.00005%)

58 - ปริญญาตรี บัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program รุ่น 27/2004

20 หุน้
(0.0000125%)

45 - ปริญญาโท Master of Business
University of South Australia
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี -

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

2561 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการบริหาร
2558 - ปจั จุบนั กรรมการ

- ไม่ม ี -

2557 - ปจั จุบนั กรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2557 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ
2557 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ
2557 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ
2554 - ปจั จุบนั กรรมการ
2535 - ปจั จุบนั กรรมการ
2546 - 2561 กรรมการ

- ไม่ม ี -

2552 - 2561
2552 - 2561
2551 - 2561
2561 - ปจั จุบนั
2560 - ปจั จุบนั

เอกสารแนบ 1 - หน้า 1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊
จํากัด (มหาชน)
บริษทั แคปปิ ตอล โอเค จํากัด
บริษทั โอเค แคช จํากัด
บริษทั เอแคป คอนซัลติง้ จํากัด
บริษทั ศรีราชาคอนสตรัคชัน่
จํากัด (มหาชน)
บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊
จํากัด (มหาชน)

ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
ให้สนิ เชือ่ ภาคธุรกิจ

บริษทั แคปปิ ตอล โอเค จํากัด
บริษทั โอเค แคช จํากัด
บริษทั เอแคป คอนซัลติง้ จํากัด
บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั กันตภณคาร์ตอน จํากัด
บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊
จํากัด (มหาชน)
บริษทั แคปปิ ตอล โอเค จํากัด
บริษทั โอเค แคช จํากัด
บริษทั เอแคป คอนซัลติง้ จํากัด
บริษทั อินวิคตัส เวนเจอร์ จํากัด
บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ให้สนิ เชือ่ รายย่อย
ให้สนิ เชือ่ ภาคธุรกิจ
ให้คาํ ปรึกษาด้าน Cash Monitoring กฎหมาย และอื่นๆ
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
ผลิตและจําหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูก
ให้สนิ เชือ่ ภาคธุรกิจ

ให้สนิ เชือ่ รายย่อย
ให้สนิ เชือ่ ภาคธุรกิจ
ให้คาํ ปรึกษาด้าน Cash Monitoring กฎหมาย และอื่นๆ
รับเหมาก่อสร้าง
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
ให้สนิ เชือ่ ภาคธุรกิจ

ให้สนิ เชือ่ รายย่อย
ให้สนิ เชือ่ ภาคธุรกิจ
ให้คาํ ปรึกษาด้าน Cash Monitoring กฎหมาย และอื่นๆ
ให้ค้าํ ปรึกษาด้านต่างๆ ของธุรกิจ
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริ ษทั ฯ
ทางครอบครัว
ณ วันที่ 2
ระหว่าง
เมษายน 2561
ผูบ้ ริ หาร

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
Company Secretary Program รุ่น 51/2013
Anti-Corruption for Executive Program รุ่น 6/2013
Director Accreditation Program รุ่น 151/2018

5. นายณัฏฐ์พงษ์ ปญั จวรญาณ
- กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม

6. นายอนุชยั วิทย์นลากรณ์
- กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม

7. นายวิชติ ลือชัยประสิทธิ ์
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

45 - ปริญญาโท การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบ
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Certification Program รุ่น 228/2016
53 - ปริญญาโท การเงิน
University of Toledo
- ปริญญาตรี สถิติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program รุ่น 151/2018

57 - ปริญญาโท การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผ่านการอบรมหลักสูตร

- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

2560 - ปจั จุบนั
2560 - 2561
2560 - 2561
2559 - 2560

กรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

2558 - 2559
2556 - 2558
2555 - 2556
2561 - ปจั จุบนั
2561 - ปจั จุบนั
2560 - ปจั จุบนั

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส
Executive Vice President
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2560 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ
2559 - ปจั จุบนั กรรมการ
- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี -

2561 - ปจั จุบนั กรรมการ
2561 - ปจั จุบนั กรรมการ

- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี -

2561 - ปจั จุบนั
2561 - ปจั จุบนั
2561 - ปจั จุบนั
2549 - ปจั จุบนั
2543 - ปจั จุบนั
2551 - 2561
2551 - 2561
2560 - ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2559 - ปจั จุบนั กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
2537 - ปจั จุบนั กรรมการ

เอกสารแนบ 1 - หน้า 2

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
บริษทั แคปปิ ตอล โอเค จํากัด
บริษทั โอเค แคช จํากัด
บริษทั แคปปิ ตอลวันพาร์ทเนอร์
จํากัด
บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษทั อีซ่ี บาย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซีโฟร์ พร็อพเพอร์ตส2้ี ์ จํากัด
บริษทั ซีโฟร์ พร็อพเพอร์ตส3้ี ์ จํากัด
บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทาพาโก้ โมลด์ จํากัด

นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
ให้สนิ เชือ่ รายย่อย
ให้สนิ เชือ่ ภาคธุรกิจ
ทีป่ รึกษาทางการเงิน

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ป
จํากัด (มหาชน)
บริษทั แคปปิ ตอล โอเค จํากัด
บริษทั โอเค แคช จํากัด
บริษทั เอแคป คอนซัลติง้ จํากัด
บริษทั อลาคาร์ท กูรเ์ มท์ จํากัด
บริษทั ฟายเนสท์ ควิซนี จํากัด
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิง่ จํากัด
บริษทั ธนชาตกรุ๊ป ลีสซิง่ จํากัด
บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั บิก๊ เครน แอนด์
อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จํากัด
บริษทั สํานักงานพันธมิตร จํากัด

ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
ให้สนิ เชือ่ ภาคธุรกิจ

นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
ธนาคารพาณิชย์
ให้สนิ เชือ่ รายย่อย
อสังหาริมทรัพย์ / โรงแรม
อสังหาริมทรัพย์ / โรงแรม
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
ผลิตแม่พมิ พ์สาํ หรับฉีดพลาสติก /
ซ่อมบํารุงและทําความสะอาดแม่พมิ พ์
บริษทั ทาพาโก้ จํากัด (มหาชน) ผลิตชิน้ ส่วนพลาสติก

ให้สนิ เชือ่ รายย่อย
ให้สนิ เชือ่ ภาคธุรกิจ
ให้คาํ ปรึกษาด้าน Cash Monitoring กฎหมาย และอื่นๆ
ผลิตอาหารสําเร็จรูปและกึง่ สําเร็จรูป
จําหน่ายอาหาร
ให้สนิ เชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์
ให้สนิ เชือ่ เช่าซือ้ รถยนต์
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
ให้บริการเช่าเครือ่ งจักรกลหนัก
ให้บริการด้านการตรวจสอบและด้านบัญชีอน่ื ๆ

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

8. นางสราญธร ปานพรหม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

53 -

9. นายกิตติศกั ดิ ์ ชนกมาตุ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

47 -

Director Accreditation Program รุ่น 69/2008
Audit Committee Program รุ่น 22/2008
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program รุ่น 151/2018
ปริญญาโท การกํากับดูแลกิจการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผ่านการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program รุ่น 124/2016
Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่น 27/2016

สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริ ษทั ฯ
ทางครอบครัว
ณ วันที่ 2
ระหว่าง
เมษายน 2561
ผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2555 - 2559

- ไม่ม ี -

2560 - ปจั จุบนั กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
ั
2558 - ปจจุบนั กรรมการ
2550 - ปจั จุบนั ทีป่ รึกษาอิสระ
2556 - 2561 รองประธานกรรมการ

- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี -

2561 - ปจั จุบนั
2561 - ปจั จุบนั
2560 - ปจั จุบนั
2559 - ปจั จุบนั
2558 - ปจั จุบนั

2556 - ปจั จุบนั
2555 - ปจั จุบนั
2554 - ปจั จุบนั
2549 - ปจั จุบนั
44 - ปริญญาโท การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี บัญชี-ต้นทุน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการตรวจสอบ

- ไม่ม ี -

2556 - ปจั จุบนั

10. นางสาวสุดาภรณ์ กลิน่ แก้ว
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผูจ้ ดั การ

ตําแหน่ ง

- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี -

2561 - ปจั จุบนั
2560
2555 - 2560

เอกสารแนบ 1 - หน้า 3

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษทั
บริษทั โตโย มิลเลนเนียม จํากัด

ประเภทธุรกิ จ
ผลิตท่อเหล็กสแตนเลส

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
บริษทั ทีเอสพี แอคเคาแทนซี จํากัดให้บริการรับจ้างทําบัญชี
Grandtag Financial Group
การเงิน
บริษทั วิสด้อมอินชัวร์โบรกเกอร์ ตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย
จํากัด
กรรมการ
บริษทั มิตรไมตรีการแพทย์ จํากัด คลินิก
กรรมการ
บริษทั อินเตอร์ไพร์ม มีเดีย จํากัด โฆษณา งานแสดง
กรรมการอิสระ /
บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
กรรมการตรวจสอบ
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
กรรมการ
บริษทั พีแอนด์แอล โทเทิล
ให้คาํ ปรึกษาแนะนํากลยุทธหรือเทคโนโลยีต่างๆ
โซลูชนั ่ จํากัด
กรรมการ
บริษทั พีแอนด์แอล เทรนนิ่ง
จัดอบรมสัมมนา
เซ็นเตอร์ จํากัด
กรรมการ
บริษทั พีแอนด์แอล อินเตอร์
ให้คาํ ปรึกษาด้านบริหารจัดการธุรกิจ
คอนซัลติง้ จํากัด
กรรมการ
บริษทั พีแอนด์แอล ไอที
ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ออดิท จํากัด
กรรมการ
บริษทั พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชัน่ ให้บริการรับทําบัญชี /
จํากัด
ให้คาํ ปรึกษาธุรกิจและการจัดการ
กรรมการ
บริษทั พีแอนด์แอล บิสซิเนส
ให้คาํ ปรึกษาแนะนําด้านการจัดการธุรกิจ /
เซอร์วสิ เซส จํากัด
งานบัญชีและการตรวจสอบภายใน
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ให้บริการตรวจสอบภายใน
ออดิท จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยลูกค้าสัมพันธ์ บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

11. นางสาวเมตตา โพธิกิ์ ง่
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน
ปฏิบตั กิ ารและบริการลูกค้า

45 -

12. นางสาวณิชาภา ทองตัด
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน
ทรัพยากรบุคคล
13. นายธัญพิสษิ ฐ์ ทรัพย์รอด
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

50 -

14. นางสาวสิรณ
ิ ี ฉิมบรรเทิง
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน
บัญชีและการเงิน
- ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

46 -

15. นางสาวอุดมพร เอีย่ มจ้อย
- ผู้จดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
- ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทํา
บัญชี

47 -

36 -

-

-

สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ในบริ ษทั ฯ
ทางครอบครัว
คุณวุฒิการศึกษา
ณ วันที่ 2
ระหว่าง
ช่วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษทั
ประเภทธุรกิ จ
เมษายน 2561
ผูบ้ ริ หาร
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน
- ไม่ม ี - ไม่ม ี 2561 - ปจั จุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปฏิบตั กิ ารและบริการลูกค้า เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
2557 - 2560 ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ย
บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
ปฏิบตั กิ ารและบริการลูกค้า เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
2552 - 2557 หัวหน้าแผนกปฏิบตั กิ าร
บริษทั โอเค แคช จํากัด
ให้สนิ เชือ่ ภาคธุรกิจ
ั
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์
- ไม่ม ี - ไม่ม ี 2561 - ปจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ทรัพยากรบุคคล
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
2555 - 2560 ผูจ้ ดั การแผนก
บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
ทรัพยากรบุคคล
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการทัวไป
่
- ไม่ม ี - ไม่ม ี 2561 - ปจั จุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
2559 - 2560 ผู้ชว่ ยผู้จดั การฝา่ ย
บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊
ให้สนิ เชือ่ ภาคธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จํากัด (มหาชน)
2553 - 2558 เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสฝา่ ย
บริษทั แคปปิ ตอล โอเค จํากัด
ให้สนิ เชือ่ รายย่อย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี บัญชี
- ไม่ม ี - ไม่ม ี 2561 - ปจั จุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บัญชีและการเงิน
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
ผ่านการอบรมหลักสูตร
2560
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชีและ
บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
CFO’s Orientation Course for New IPOs
การเงิน
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
ระหว่างวันที่ 20 ถึง 21 มกราคม 2561 (12 ชัวโมง)
่
2558 - 2560 หัวหน้างานแผนกการเงิน
บริษทั เอแคป คอนซัลติง้ จํากัด ให้คาํ ปรึกษาด้าน Cash Monitoring กฎหมาย และอื่นๆ
2557 - 2558 สมุห บ์ ญ
ั ชี
บริษทั ผลาชีวะ ทรานสปอร์ต
ให้บริการรถโดยสารไม่ประจําทาง เพื่อการท่องเทีย่ ว
จํากัด
และรับส่งพนักงานบริษทั
2556 - 2557 ผู้จดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน บริษทั ซีเอส พลาสแม็ค จํากัด
ขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
ปริญญาโท บัญชี
- ไม่ม ี - ไม่ม ี 2561 - ปจั จุบนั ผู้จดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
ปริญญาตรี บัญชี
2560
ผู้ชว่ ยผู้อาํ นวยการฝา่ ยบัญชี บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
ผ่านการอบรมหลักสูตร
2558 - 2560 ผู้ชว่ ยผู้อาํ นวยการฝา่ ยบัญชี บริษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุป๊
ให้สนิ เชือ่ ภาคธุรกิจ
หลักสูตรจัดการรายจ่ายอย่างไรให้ได้สทิ ธิเพิม่
จํากัด (มหาชน)
สรรพากรสาส์น
2557 - 2558 ผู้ชว่ ยผู้อาํ นวยการฝา่ ยบัญชี บริษทั แคปปิ ตอล โอเค จํากัด
ให้สนิ เชือ่ รายย่อย
หลักสูตรความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าดําเนินงาน
และสัญญาเช่าการเงิน

เอกสารแนบ 1 - หน้า 4

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

16. นางสาวศุภนิช เลิศวรญาณ
- เลขานุการบริษทั

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

บริษทั ไทยซีพดี อี อนไลน์ จํากัด
44 - ปริญญาโท การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
- ผ่านการอบรมหลักสูตร
Company Secretary Program รุ่น 84/2017

สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์
ในบริ ษทั ฯ
ทางครอบครัว
ณ วันที่ 2
ระหว่าง
เมษายน 2561
ผูบ้ ริ หาร
- ไม่ม ี -

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ ง

2561 - ปจั จุบนั เลขานุการบริษทั
2560

เลขานุการบริษทั

2554 - 2559

เลขานุการบริษทั

เอกสารแนบ 1 - หน้า 5

ชื่อหน่ วยงาน / บริ ษทั

บริษทั โกลบอล เซอร์วสิ
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซันไชน์ อินเตอร์
เนชันแนล
่
จํากัด
บริษทั ไทยโพลีอะคริลคิ จํากัด
(มหาชน)

ประเภทธุรกิ จ

ให้บริการศูนย์บริการข้อมูล /
ให้บริการติดตามและทวงถามหนี้
ให้บริการผลิตและจําหน่ายผลไม้ผา่ นกระบวนการ
Freeze-Dried เพือ่ ส่งออกต่างประเทศ
ให้บริการผลิตและจําหน่ายแผ่นอะคริลคิ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

