บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
1.1

ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั
ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ตําแหน่ ง :
 ประธานกรรมการบริ ษทั
 ประธานกรรมการบริ หาร
 ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
 กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน

50

วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง :
วันที่ 26 สิ งหาคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญ าโท สาขากฎห มายธุ ร กิ จ คณ ะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ป ริ ญ ญ าโท ส าข าบ ริ ห ารธุ รกิ จ ค ณ ะ
พาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
29,000,000 หุ น้
คิดเป็ น4.60%

การอบรมบทบาทหน้ าที่การเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 78/2009
 Financial Statements for Directors (FSD)
รุ่ น 4/2009
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ความสั มพันธ์ ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษทั
ผู้บริหาร
เป็ นลูกพีล่ ูกน้อง ดํารงตําแหน่ งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็ นบริษัทย่ อย จํานวน 2 แห่ ง
กับนายธีรชัย
ปี 2551-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ. ระยองไวร์
ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริ หาร
อินดัสตรี ส์
ปี 2557-ปัจจุบนั กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2551-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริ ษทั
บมจ. เอื้อวิทยา
ประธานกรรมการบริ หาร
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
ดํารงตําแหน่ งบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน จํานวน 5 แห่ ง
บจก. เอ็นเนซอล
ปี 2551-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ
ปี 2553-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั
บจก. ไปป์ ไลน์
กรรมการผูจ้ ดั การ
เอ็นจิเนียริ่ ง
ปี 2555-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. เอชทีพี แอนด์ เซ็น
คอร์เปอเรชัน่
ปี 2556-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั
บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็น
เตอร์ไพรส์
ปี 2556-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริ ษทั
บจก. พีพีเอส เอนเนอยี
แอนด์ มารี น
ดํารงตําแหน่ งบริษัทอืน่ ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน -ไม่ มี-

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
2. นายวีระชัย งามดีวไิ ลศักดิ์
ตําแหน่ ง :
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง :
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

อายุ
(ปี )
52

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-

การอบรมบทบาทหน้ าที่การเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
(IOD) :
 Directors Certification Program (DCP)
รุ่ น 0/2000
 Role of the Compensation Committee (RCC)
รุ่ น 3/2007
 Successful Formulation & Execution of
Strategy (SFE) รุ่ น 4/2009
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ความสั มพันธ์ ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษทั
ผู้บริหาร
-ไม่มีดํารงตําแหน่ งบริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 แห่ ง
ปี 2548-ปัจจุบนั กรรมอิสระ
บมจ. พฤกษา เรี ยล
กรรมการตรวจสอบ
เอสเตท
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
ปี 2556-ปัจจุบนั กรรมอิสระ
บมจ. ศรี สวัสดิ์
กรรมการตรวจสอบ
พาวเวอร์ (1979)
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
ดํารงตําแหน่ งบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน -ไม่ มีดํารงตําแหน่ งบริษัทอืน่ ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน จํานวน 3 แห่ ง
ปี 2557-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
บจก. ออล่า จํากัด
กรรมการตรวจสอบ
ปี 2546-ปัจจุบนั กรรมการ
บจก. โปรเฟสชัน่ แนล
เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชนั่ ส์
ปี 2553-ปัจจุบนั กรรมการ
บจก. สํานักงานที่ปรึ กษา
ทางธุรกิจและบัญชี
ปี 2542-2546
กรรมการบริ หาร
บจก. ที่ปรึ กษาธุรกิจ อาร์
เธอร์ แอนเดอร์เซ่น
ปี 2528-2542
ผูช้ ่วยกรรมการ ฝ่ ายบริ การ
บจก. เอสจีวี ณ ถลาง
สอบบัญชี

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
3. รศ. ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
ตําแหน่ ง :
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
44

 ปริ ญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering,
New Jersey Institute of Technology, USA

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-

 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง :
วันที่ 26 สิ งหาคม 2551

4. นายยรรยง วัฒนวงศ์ พทิ ักษ์
ตําแหน่ ง :
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง :
วันที่ 24 ธันวาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

48

การอบรมบทบาทหน้ าที่การเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 79/2009
 ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาตรี การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

-ไม่มี-

ความสั มพันธ์ ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ผู้บริหาร
-ไม่มีดํารงตําแหน่ งบริษัทจดทะเบียน -ไม่ มีดํารงตําแหน่ งบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน -ไม่ มีดํารงตําแหน่ งบริษัทอืน่ ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน -ไม่ มีปี 2553-ปัจจุบนั รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และ
การผังเมือง
ปี 2546-2552
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ปี 2542-2546
วิศวกรโครงการ

-ไม่มี-

ดํารงตําแหน่ งบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห่ ง
ปี 2555-ปัจจุบนั Senior Manager – Finance
ดํารงตําแหน่ งบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน -ไม่ มีดํารงตําแหน่ งบริษัทอืน่ ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน -ไม่ มีปี 2547-2549
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
ปี 2542-2547
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้า

การอบรมบทบาทหน้ าที่การเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
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บริษทั

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thornton-Tomasetti Co.,
Ltd.

บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์
ปอเรชัน่

บมจ. กระดาษศรี สยาม
บจก. ซินนี่ดอทคอม

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

5. นายสมชัย ทองศิริกุล
ตําแหน่ ง :
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
55

วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง :
วันที่ 26 สิ งหาคม 2551

6. นายจักรธาร โยธานันท์
ตําแหน่ ง :
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการอิสระ
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง :
วันที่ 26 สิ งหาคม 2551

44

คุณวุฒิทางการศึกษา
รุ่ น 90/2011
 ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้ าที่การเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 79/2009
 ปริ ญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมาย
เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริ หาร
รัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ดํารงตําแหน่ งบริษัทจดทะเบียน -ไม่ มีดํารงตําแหน่ งบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน -ไม่ มีดํารงตําแหน่ งบริษัทอืน่ ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ ง
ปี 2543-ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การ
Secco HV. Co., Ltd.

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ดํารงตําแหน่ งบริษัทจดทะเบียน -ไม่ มีดํารงตําแหน่ งบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน -ไม่ มีดํารงตําแหน่ งบริษัทอืน่ ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ ง
ปี 2550-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. ภูผาอินเตอร์
ปี 2548-2550
Sales Manager
Citi Bank (Thailand)

การอบรมบทบาทหน้ าที่การเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 79/2009
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ประสบการณ์
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษทั

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

7. นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล
ตําแหน่ ง :
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน

46

วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง :
วันที่ 1 มีนาคม 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-

การอบรมบทบาทหน้ าที่การเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 82/2010
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ความสั มพันธ์ ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษทั
ผู้บริหาร
-ไม่มีดํารงตําแหน่ งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็ นบริษัทย่ อย จํานวน 2 แห่ ง
ปี 2553-ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
บมจ. ระยองไวร์
ปี 2552-ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร
อินดัสตรี ส์
ปี 2553-ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
บมจ. เอื้อวิทยา
กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ปี 2557-ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ดํารงตําแหน่ งบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน จํานวน 5 แห่ ง
ปี 2553-ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
บจก. เอ็นเนซอล
ปี 2553-ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
บจก. ไปป์ ไลน์
เอ็นจิเนียริ่ ง
ปี 2555-ปัจจุบนั กรรมการ
บจก. เอชทีพี แอนด์ เซ็น
คอร์เปอเรชัน่
ปี 2556-ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็น
เตอร์ไพรส์
ปี 2556-ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
บจก. พีพีเอส เอนเนอยี
แอนด์ มารี น
ดํารงตําแหน่ งบริษัทอืน่ ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน -ไม่ มีปี 2547-2551
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บมจ. กระดาษศรี สยาม

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

8. นายพิพธิ เชาว์วศิ ิษฐ
ตําแหน่ ง :
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน

41

วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง :
วันที่ 28 เมษายน 2554

9. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
ตําแหน่ ง :
 กรรมการบริ ษทั

วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง :
วันที่ 27 มีนาคม 2556

43

คุณวุฒิทางการศึกษา
 Master of Business Administration
American Intercontinental University,
Georgia USA.
 Bachelor of Science David Lipscomb
University, Tennessee USA.
การอบรมบทบาทหน้ าที่การเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 79/2009
 Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 53/2013
 ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ (เอกการตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-

370,000 หุ น้
คิดเป็ น 0.06%

การอบรมบทบาทหน้ าที่การเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 104/2013
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ความสั มพันธ์ ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษทั
ผู้บริหาร
-ไม่มีดํารงตําแหน่ งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็ นบริษัทย่ อย จํานวน 2 แห่ ง
ปี 2555-ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
บมจ. ระยองไวร์
ปี 2553-ปัจจุบนั กรรมการบริ หาร
อินดัสตรี ส์
ปี 2551-ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
บมจ. เอื้อวิทยา
ปี 2552-2555
กรรมการบริ หาร
ดํารงตําแหน่ งบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน -ไม่ มีดํารงตําแหน่ งบริษัทอืน่ ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน จํานวน 2 แห่ ง
ปี 2549-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
Agriculture Prospect
Co., Ltd.
ปี 2549-ปัจจุบนั บรรณาธิการ
AP Research Publishing
Co., Ltd.
เป็ นลูกพีล่ ูกน้อง
กับนายวุฒิชยั
ลีนะบรรจง

ดํารงตําแหน่ งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็ นบริษัทย่ อย จํานวน 1 แห่ ง
ปี 2556-ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
บมจ. เอื้อวิทยา
ดํารงตําแหน่ งบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน -ไม่ มีดํารงตําแหน่ งบริษัทอืน่ ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน -ไม่ มีบจก. เวิลด์แก๊ส
ปี 2542-2557
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
สายการตลาด
(ประเทศไทย

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

10. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
ตําแหน่ ง :
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน
 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

46

วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง :
วันที่ 14 มิถุนายน 2557

11. นายชาตรี ศรีอุทารวงค์
ตําแหน่ ง :
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการอิสระ
 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง :
วันที่ 8 สิ งหาคม 2557

42

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (บัญชี-การเงิน)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมบทบาทหน้ าที่การเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 111/2014
 ปริ ญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
 ปริ ญญาตรี วศบ. คอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-

-ไม่มี-

การอบรมบทบาทหน้ าที่การเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
(IOD) :
 Directors Accreditation Program (DAP)
รุ่ น 112/2014
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ความสั มพันธ์ ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
บริษทั
ผู้บริหาร
-ไม่มีดํารงตําแหน่ งบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็ นบริษัทย่ อย จํานวน 1 แห่ ง
ปี 2557-ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
บมจ. เอื้อวิทยา
ดํารงตําแหน่ งบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน จํานวน 1 แห่ ง
ปี 2556-ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
บจก. พีพีเอส เอนเนอยี
แอนด์ มารี น
ดํารงตําแหน่ งบริษัทอืน่ ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน -ไม่ มี-

-ไม่มี-

ดํารงตําแหน่ งบริษัทจดทะเบียน -ไม่ มีดํารงตําแหน่ งบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน -ไม่ มีดํารงตําแหน่ งบริษัทอืน่ ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ ง
ปี 2555-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. รักษ์ไทย
อินเตอร์เทรด
ปี 2553-2554
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
บจก. แอลจี
อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย)

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง
12. นายคมวุฒิ พรนราดล
ตําแหน่ ง :
 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
 เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
46

 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (บัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท
-ไม่มี-

ความสั มพันธ์ ทาง
ประสบการณ์
ครอบครัวระหว่ าง
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ผู้บริหาร
-ไม่มีดํารงตําแหน่ งบริษัทจดทะเบียน
ปี 2551-ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั
บมจ.แคปปิ ทอล
เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค
และบริ ษทั ในกลุ่ม

ดํารงตําแหน่ งบริษัทอืน่ ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน -ไม่ มี-

วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง :
วันที่ 16 มิถุนายน 2551

13. นายมงคลศร พงษ์ ลาํ เจียกงาม
ตําแหน่ ง :
 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายควบคุมดูแล
สิ นเชื่อ

คุณวุฒิทางการศึกษา

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

45

การอบรม :
 สุ ดยอดเทคนิคที่ดีที่สุดของการใช้ระบบ
ควบคุมภายในเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
ธุรกิจ
 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
 สรุ ปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี
 Master Degree In Business Administration
Strayer College Virginia U.S.A.
 Bachelor Degree In Business
Administration Strayer College Virginia
U.S.A.

-ไม่มี-

วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง :
วันที่ 24 ตุลาคม 2555
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-ไม่มี-

ดํารงตําแหน่ งบริษัทจดทะเบียน
ปี 2555-ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายควบคุมดูแล
สิ นเชื่อ
ดํารงตําแหน่ งบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน -ไม่ มีดํารงตําแหน่ งบริษัทอืน่ ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน -ไม่ มี-

บมจ.แคปปิ ทอล
เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ ง

14. นางเกณิกา งามเจริ ญสถาพร
 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายกํากับดูแลและ
นักลงทุนสัมพันธ์
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง :
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
 เลขานุการบริ ษทั
วันที่ได้ รับการแต่ งตั้ง :
วันที่ 14 มิถุนายน 2557

หมายเหตุ :

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท

ความสั มพันธ์ ทาง
ครอบครัวระหว่ าง
ผู้บริหาร

44

 ปริ ญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประสบการณ์
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ดํารงตําแหน่ งบริษัทจดทะเบียน
ปี 2556-ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ
และนักลงทุนสัมพันธ์
ดํารงตําแหน่ งบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน -ไม่ มีดํารงตําแหน่ งบริษัทอืน่ ที่มิใช่ บริษทั จดทะเบียน -ไม่ มี-

การอบรมบทบาทหน้ าที่การเป็ นกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย
(IOD) :
 Company Secretary Program (CSP)
รุ่ นที่ 7/2004

1. คณะกรรมการบริ ษทั ลําดับที่ 1-11 ผูบ้ ริ หาร ลําดับที่ 10, 12-14 และเลขานุการบริ ษทั ลําดับที่ 14
2. กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน ลําดับที่ 1, 7, 8 และ 10
3. สัดส่ วนการถือหุ ้นบริ ษทั ไม่นบั รวมคู่สมรส และบุตร เนื่องจากคู่สมรสและบุตรไม่ได้ถือหุ ้น
4. คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร รวมทั้งหมด 14 ท่าน
-ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย5. คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร รวมทั้งหมด 14 ท่าน
-ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึ งได้กระทําโดยทุจริ ต6. คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร รวมทั้งหมด 14 ท่าน
-ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในรอบปี 2557-
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บริษทั

บมจ.แคปปิ ทอล
เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี าํ นาจควบคุมในบริษทั ย่ อย
รายชื่อบริษทั
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
นายวุฒิชยั
ลีนะบรรจง

นายวีระชัย

งามดีวิไลศักดิ์

CEN

RWI

UWC

ENS

บริษทั ย่ อย
PLE











-









-



HTP
&CEN

WJC

PPS














-

-

-

-

-




รศ.ดร.ภูษิต
นายยรรยง

เลิศวัฒนารักษ์



-

-

-

-

-

-

-

วัฒนวงศ์พิทกั ษ์




-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-








นายสมชัย

ทองศิริกลุ




นายจักรธาร

โยธานันท์
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

รายชื่อบริษทั

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

CEN

RWI

UWC

ENS

บริษทั ย่ อย
PLE















HTP
&CEN

WJC

PPS









รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
นายมณฑล

เชตุวลั ลภกุล




นายพิพิธ

เชาว์วิศิษฐ




นายธีรชัย

ลีนะบรรจง



น.ส.อุศรา

ภัตตาตั้ง

นายชาตรี

ศรี อุทารวงค์





ดร.เชนินทร์

เชน



พรนราดล
พงษ์ลาํ เจียกงาม
งามเจริ ญสถาพร











-



-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-






-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



นายคมวุฒิ
นายมงคลศร
นางเกณิ กา
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บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
CEN
RWI
UWC
ENS

=
=
=
=

บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนี ยริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็นเนซอล จํากัด























=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ประธานกรรมการบริ ษทั
รองประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายควบคุมดูแลสิ นเชื่อ
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

PLE
HTP&CEN
WJC
PPS
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=
=
=
=

บริ ษทั ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด
บริ ษทั เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
บริ ษทั พีพเี อส เอนเนอยี แอนด์ มารี น จํากัด

บริษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

1.2

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัด
ให้มีเลขานุการบริ ษทั รับผิดชอบดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดในนามของบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ง
เลขานุการบริ ษทั มีบทบาทสําคัญในการประสานงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการ
บริ ษทั จึงได้แต่งตั้งให้
นางเกณิ กา งามเจริ ญสถาพร เป็ นเลขานุ การบริ ษทั ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2557
เมื่ อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ซึ่ งได้ผ่านการอบรมหลักสู ตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 7/2004 ซึ่ ง
เป็ นหลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิหน้าที่ เลขานุ การบริ ษทั จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
องค์ ประกอบและคุณสมบัติ
1. ต้องมี ความรู ้ข้ นั พื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่ วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีในเรื่ องการกํากับดูแล
กิจการ
3. มีความรู ้ในธุรกิจของบริ ษทั และความสามารถในการสื่ อสารที่ดี
หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. ให้คาํ แนะนําเบื้ องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบี ยบและข้อบังคับต่างๆ ของบริ ษทั และ
ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สําคัญแก่
กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดําเนินการให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษทั
3. จัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั
และข้อพึงปฏิบตั ิต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
5. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
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บริษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

(ข) หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน
ประจําปี ของบริ ษทั
(ค) หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
8. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ทั้งนี้ ยังรวมถึงการจัดปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ และการส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการกํากับดูแล
กิจการที่ดีให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
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