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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
 กรรมการบริ ษทั
 ประธานกรรมการบริ ษทั
 ประธานกรรมการบริ หาร
 ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
: วันที่ 26 สิ งหาคม 2551
อายุ
: 49 ปี
จํานวนหุ้น ณ ต้ นปี
: 43,556,900 หุน้
จํานวนหุ้น ณ สิ้นปี
: 31,556,900 หุน้
สั ดส่ วนการถือหุ้น
: 5.01%
จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: (12,000,000 หุ น้ ) คิดเป็ นร้อยละ (1.90%)
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: ลูกพี่ลูกน้องกับนายธีรชัย ลีนะบรรจง
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ ารเป็ นกรรมการ
 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ น 78/2009 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
 Financial Statements for Directors (FSD) รุ่ น 4/2009 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด
(มหาชน)
 ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็นเนซอล จํากัด
 รองประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
 กรรมการ บริ ษทั เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชัน่ จํากัด
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 ประธานกรรมการ บริ ษทั ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
 ประธานกรรมการ บริ ษทั พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารี น จํากัด
 ประธานกรรมการ บริ ษทั อิมพีเรี ยล แลนด์ จํากัด
ประสบการณ์
 Project Manager Diethelm (Engineering) & Co., Ltd.
 Assistant Section Chief Sharp Appliances (THL) Limited
2. ดร.วิจิตร เตชะเกษม
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
: วันที่ 22 สิ งหาคม 2551
อายุ
: 50 ปี
จํานวนหุ้น ณ ต้ นปี
: - หุ น้
จํานวนหุ้น ณ สิ้นปี
: - หุ น้
สั ดส่ วนการถือหุ้น
: -%
จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: - หุ น้
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 Doctor of Organization and Transformation CEBU doctors’ University, Philippines
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ ารเป็ นกรรมการ
 Directors Certification Program (DCP) รุ่ น 32/2003 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 อาจารย์ประจํา คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
 ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ฟิ ลเตอร์วิชนั่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ในเครื อ
ประสบการณ์
 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริ ษทั ทราฟฟิ กคอร์นเนอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน)
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริ ษทั ไฮนิเบริ ก (ประเทศไทย) จํากัด
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3. รศ. ดร. ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
: วันที่ 26 สิ งหาคม 2551
อายุ
: 43 ปี
จํานวนหุ้น ณ ต้ นปี
: - หุ น้
: - หุ น้
จํานวนหุ้น ณ สิ้นปี
สั ดส่ วนการถือหุ้น
: -%
จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: - หุ น้
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาเอก Ph.D. in Civil Engineering, New Jersey Institute of Technology, USA
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ ารเป็ นกรรมการ
 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ น 79/2009 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 รองคณบดีฝ่ายบริ หาร คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กรรมการอํานวยการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 บุคคลในบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ประสบการณ์
 รองคณบดีฝ่ายบริ หารบุคคลและงบประมาณ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รองคณบดีฝ่ายวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กรรมการบริ หาร คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 วิศวกรโครงการ Thornton-Tomasetti Inc., USA
 อาจารย์พิเศษ New Jersey Institute of Technology, USA
 วิศวกรโครงสร้าง Asian Engineering consultants Co., Ltd.
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4. นายยรรยง วัฒนวงศ์ พทิ กั ษ์
 กรรมการบริษัท
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
: วันที่ 21 ธันวาคม 2555
อายุ
: 47 ปี
จํานวนหุ้น ณ ต้ นปี
: - หุ น้
: - หุ น้
จํานวนหุ้น ณ สิ้นปี
สั ดส่ วนการถือหุ้น
: -%
จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: - หุ น้
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ ารเป็ นกรรมการ
 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ น 90/2011 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 Senior Manager – Finance บริ ษทั เอสซีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ประสบการณ์
 กรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริ ษทั กระดาษศรี สยาม จํากัด (มหาชน)
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและลูกค้า บริ ษทั ชินนี่ดอทคอม จํากัด
 เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ ายการเงิน บริ ษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าต่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
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5. นายสมชัย ทองศิริกลุ
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการอิสระ
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
: วันที่ 26 สิ งหาคม 2551
อายุ
: 54 ปี
จํานวนหุ้น ณ ต้ นปี
: - หุ น้
จํานวนหุ้น ณ สิ้นปี
: - หุ น้
สั ดส่ วนการถือหุ้น
: -%
จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: - หุ น้
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ ารเป็ นกรรมการ
 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ น 79/2009 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 Manager Secco HV. Co., Ltd.
ประสบการณ์
 กรรมการ บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
 Advisor Bewtech Co., Ltd.
 Manager ABB Limited
 Managing Director T&V Switchboard Co., Ltd.
 Design Engineer Utah Industry Co., Ltd.
 QC Supervisor NMB (Thailand) Co., Ltd.
6. นายจักรธาร โยธานันท์
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการอิสระ
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง

: วันที่ 26 สิ งหาคม 2551
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อายุ
: 43 ปี
จํานวนหุ้น ณ ต้ นปี
: - หุ น้
จํานวนหุ้น ณ สิ้นปี
: - หุ น้
สั ดส่ วนการถือหุ้น
: -%
จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: - หุ น้
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ ารเป็ นกรรมการ
 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ น 79/2009 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ภูผาอินเตอร์ ลอว์ จํากัด
ประสบการณ์
 Sales Manager Citi Bank (Thailand)
7. ดร.เชนินทร์ เชน
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการบริ หาร
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
: วันที่ 2 มีนาคม 2553
อายุ
: 54 ปี
จํานวนหุ้น ณ ต้ นปี
: - หุ น้
จํานวนหุ้น ณ สิ้นปี
: - หุ น้
สั ดส่ วนการถือหุ้น
: -%
จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: - หุ น้
: ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณั ฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยยูไนเต็ดสเตทอินเตอร์เนชัน่ แนล
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตท
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การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ ารเป็ นกรรมการ
 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ น 29/2004 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
 Directors Certification Program (DCP) รุ่ น 58/2005 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 กรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการบริ หาร บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์
จํากัด (มหาชน)
 กรรมการบริ หาร บริ ษทั กระดาษศรี สยาม จํากัด (มหาชน)
 อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
 รองกรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการบริ หาร บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
8. นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการบริ หาร
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
: วันที่ 2 มีนาคม 2553
อายุ
: 45 ปี
จํานวนหุ้น ณ ต้ นปี
: - หุ น้
จํานวนหุ้น ณ สิ้นปี
: - หุ น้
สั ดส่ วนการถือหุ้น
: -%
จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: - หุ น้
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ ารเป็ นกรรมการ
 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ น 82/2010 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
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ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการบริ ษทั รองกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการบริ หาร บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด
(มหาชน)
 กรรมการ บริ ษทั เอ็นเนซอล จํากัด
 กรรมการ บริ ษทั ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
 กรรมการ บริ ษทั เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชัน่ จํากัด
 กรรมการ บริ ษทั ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
 กรรมการ บริ ษทั พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารี น จํากัด
 กรรมการ บริ ษทั อิมพีเรี ยล แลนด์ จํากัด
 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ประสบการณ์
 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน และบริ หารทัว่ ไป บริ ษทั กระดาษศรี สยาม จํากัด (มหาชน)
 ผูจ้ ดั การสายงานตรวจสอบในบริ ษทั จํารัส ซีพเี อ จํากัด
9. นายอุกฤษณ์ อภิรติมัย
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการบริ หาร
 เลขานุการบริ ษทั
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
: วันที่ 28 เมษายน 2554
อายุ
: 47 ปี
จํานวนหุ้น ณ ต้ นปี
: - หุ น้
จํานวนหุ้น ณ สิ้นปี
: - หุ น้
สั ดส่ วนการถือหุ้น
: -%
จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: - หุ น้
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 Master of Business Administration in Financial Management City University, Seattle, USA
 Bachelor Degree in Economics (Money and Banking) Krirk University
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ ารเป็ นกรรมการ
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 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ น 87/2010 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
 Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่ นที่ 28 จากสมาคมบริ ษทั จดทะเบียน
ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 กรรมการ บริ ษทั เอ็นเนซอล จํากัด
 กรรมการ บริ ษทั ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
ประสบการณ์
 Advanced Info Service (Billing Department, International Roaming Department) Bangkok
 Siam Commercial Bank (Pakkret Branch) Nonthaburi
10. นายพิพธิ เชาว์ วศิ ิษฐ
 กรรมการบริ ษทั
 กรรมการบริ หาร
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
: วันที่ 28 เมษายน 2554
อายุ
: 40 ปี
จํานวนหุ้น ณ ต้ นปี
: - หุ น้
จํานวนหุ้น ณ สิ้นปี
: - หุ น้
สั ดส่ วนการถือหุ้น
: -%
จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: - หุ น้
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 Master of Business Administration American Intercontinental University, Georgia USA.
 Bachelor of Science David Lipscomb University, Tennessee USA.
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ ารเป็ นกรรมการ
 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ น 79/2009 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
 Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 53/2013 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 กรรมการ บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
 กรรมการบริ ษทั กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด และกรรมการบริ หาร
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บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
 บรรณาธิการ AP Research Publishing Co., Ltd.
 กรรมการผูจ้ ดั การ Agriculture Prospect Co., Ltd.
ประสบการณ์
 กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด
(มหาชน)
 ฝ่ ายการตลาด บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน)
11. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
 กรรมการบริ ษทั
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
: วันที่ 27 มีนาคม 2556
อายุ
: 42 ปี
จํานวนหุ้น ณ ต้ นปี (ณ 27 มีนาคม 2556)
: 370,000 หุน้
จํานวนหุ้น ณ สิ้นปี
: 370,000 หุน้
สั ดส่ วนการถือหุ้น
: 0.06%
จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: - หุ น้
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: ลูกพี่ลูกน้องกับนายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ (เอกการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ ารเป็ นกรรมการ
 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ น 104/2013 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาด (Marketing Director) บริ ษทั เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด
 กรรมการ บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ประสบการณ์
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริ ษทั เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จํากัด
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รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหาร
1. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง
 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
: วันที่ 9 เมษายน 2550
อายุ
: 45 ปี
จํานวนหุ้น ณ ต้ นปี
: - หุ น้
จํานวนหุ้น ณ สิ้นปี
: - หุ น้
สั ดส่ วนการถือหุ้น
: -%
จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: - หุ น้
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (บัญชี-การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริ ษทั พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารี น จํากัด
ประสบการณ์
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
 ผูต้ รวจสอบภายใน บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)

2. นายคมวุฒิ พรนราดล
 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
อายุ
จํานวนหุ้น ณ ต้ นปี
จํานวนหุ้น ณ สิ้นปี
สั ดส่ วนการถือหุ้น

:
:
:
:
:

วันที่ 16 มิถุนายน 2551
45 ปี
- หุ น้
- หุ น้
-%
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จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: - หุ น้
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ในกลุ่ม
ประสบการณ์
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
 ผูต้ รวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Quality Auditor) ISO 2000:9001
(ได้รับการอบรมจาก Moody International Certified Body)
 เลขานุการคณะกรรมการบริ หารระบบคุณภาพ (Steering Committee) บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด
(มหาชน)
 เลขานุการคณะทํางานระบบบริ หารคุณภาพ (Working Team) บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด
(มหาชน)

3. นายมงคลศร พงษ์ ลาํ เจียกงาม
 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายควบคุมดูแลสิ นเชื่อ
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
: วันที่ 24 ตุลาคม 2555
อายุ
: 43 ปี
จํานวนหุ้น ณ ต้ นปี
: - หุ น้
จํานวนหุ้น ณ สิ้นปี
: - หุ น้
สั ดส่ วนการถือหุ้น
: -%
จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: - หุ น้
: ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 Master Degree In Business Administration Strayer College Virginia U.S.A.
 Bachelor Degree In Business Administration Strayer College Virginia U.S.A.
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ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายควบคุมดูแลสิ นเชื่อ
ประสบการณ์
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

4. นางเกณิกา งามเจริญสถาพร
 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
: วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
อายุ
: 43 ปี
จํานวนหุ้น ณ ต้ นปี (ณ 1 พฤศจิกายน 2556)
: - หุ น้
จํานวนหุ้น ณ สิ้นปี
: - หุ น้
: -%
สั ดส่ วนการถือหุ้น
จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: - หุ น้
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์
ประสบการณ์
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1 ประจําปี 2556

รายละเอียดเกีย่ วกับเลขานุการบริษทั
เลขานุการบริษัท
: นายอุกฤษณ์ อภิรติมยั
วันทีไ่ ด้ การแต่ งตั้ง
: วันที่ 13 สิ งหาคม 2556
อายุ
: 47 ปี
จํานวนหุ้น ณ ต้ นปี
: - หุ น้
จํานวนหุ้น ณ สิ้นปี
: - หุ น้
: -%
สั ดส่ วนการถือหุ้น
จํานวนหุ้นทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
: - หุ น้
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสู งสุ ด
 Master of Business Administration in Financial Management City University, Seattle, USA
 Bachelor Degree in Economics (Money and Banking) Krirk University
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ ารเป็ นกรรมการ
 Directors Accreditation Program (DAP) รุ่ น 87/2010 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
 Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่ นที่ 28 จากสมาคมบริ ษทั จดทะเบียน
ตําแหน่ งทีส่ ํ าคัญในปัจจุบัน
 กรรมการ บริ ษทั เอ็นเนซอล จํากัด
 กรรมการ บริ ษทั ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
ประสบการณ์
 Advanced Info Service (Billing Department, International Roaming Department) Bangkok
 Siam Commercial Bank (Pakkret Branch) Nonthaburi
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แบบ 56-1 ประจําปี 2556

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุมในบริษทั ย่ อย

รายชื่อบริษัท
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
นายวุฒิชยั
ลีนะบรรจง

CEN

RWI

UWC

ENS

บริษัทย่ อย
PLE
HTP
&CEN








































-

-

-

-

-

-

ดร.วิจิตร

เตชะเกษม

รศ.ดร.ภูษิต

เลิศวัฒนารักษ์

นายยรรยง

วัฒนวงศ์พิทกั ษ์

นายสมชัย

ทองศิริกลุ

นายจักรธาร

โยธานันท์

ดร.เชนินทร์

เชน

นายมณฑล

เชตุวลั ลภกุล




นายอุกฤษณ์

อภิรติมยั

นายพิพธิ

เชาว์วิศิษฐ






นายธีรชัย

ลีนะบรรจง



WJC

PPS

IMP













-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-









-

-

-

-

-

-




-

















-

-

-

-



-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-




-
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-

-

-

รายชื่อบริษัท

CEN

RWI

UWC

ENS

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
นายมงคลศร พงษ์ลาํ เจียกงาม
นางเกณิกา
งามเจริ ญสถาพร




-

-

-

น.ส.อุศรา
นายคมวุฒิ

ภัตตาตั้ง
พรนราดล

หมายเหตุ
CEN =
RWI =
UWC =
ENS =
PLE =
HTP&CEN =
WJC =
PPS =
IMP =

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

บริษัทย่ อย
PLE
HTP
&CEN

บริ ษทั แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ระยองไวร์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็นเนซอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั เอชทีพี แอนด์ เซ็น คอร์เปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
บริ ษทั พีพีเอส เอนเนอยี แอนด์ มารี น จํากัด
บริ ษทั อิมพีเรี ยล แลนด์ จํากัด
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รองประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
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-

-

-


-

-

WJC

PPS

IMP

-

-

-

บริษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน)



=
=

ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายควบคุมดูแลสิ นเชื่อ
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายกํากับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์
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