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เอกสารแนบ 1  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท 
1.1 ขอมูลของกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบรษิัท  

ประสบการณ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม จํานวน 2 บริษัท 

ป 2551- ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ.แคปปทอล เอน็จิ

เนียริ่ง เน็ตเวิรค 

ป 2551- ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ.เอื้อวิทยา 

ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกี่ยวของกัน จํานวน 8 แหง 

ป 2551 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการผูจัดการ 

บจก.เอ็นเนซอล 

ป 2553 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการผูจัดการ 

บจก.ไปปไลน เอ็นจิ

เนียริ่ง 

ป 2555 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก.เอเวอรกรีน 

 ไบโอแมส 

ป 2556 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก.ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็น

เตอรไพรส 

ป 2558 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก.ออสการ เซฟ เดอะ

เวิลด  

1. นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  

ตําแหนง :  

• ประธานกรรมการบริษัท 

• กรรมการผูมีอานาจลงนาม
ผูกพัน 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง :  

วันที่ 22 กันยายน 2551 

 

 

 

51 • ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะ

นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการ

ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) : 

• Directors Accreditation Program 

(DAP) รุน 78/2009  

 

• Financial Statements for Directors 

(FSD) รุน 4/2009   

450 หุน 

คิดเปน 

0.0001% 

 

 

-ไมมี - 

ป 2558 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก.พาราไดซ กรีน 

เอนเนยยี ่
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ประสบการณ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อาย ุ

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

ป 2558 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. ทีอารซี คลีน เอ็น

เนอรยี ่

ป 2558 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร 

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 แหง 

ป 2556 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. อินเตอรฟารอีสท 

วิศวการ 

ป 2554 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา 

ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกี่ยวของกัน  -ไมมี- 

ดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน –ไมมี- 

     

ป 2553 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท 

กรรมการผูจัดการ 

บล.ทรีนีตี้ จํากัด 

ดํารงตําแหนงบรษิัทจดทะเบียน –ไมมี- 

ดํารงตําแหนงบรษิัทที่เกี่ยวของกัน –ไมมี- 

ดํารงตําแหนงบรษิัทอื่นที่มิใชบรษิทัจดทะเบียน จํานวน 1 แหง 

2. นายวรวทิย  ศริิวัฒนวิมล 

ตําแหนง : 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

วันที่ 24 เมษายน 2552 

55 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา

การตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

• ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

การอบรมบทบาทหนาที่การเปน

กรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) 

รุน 21/2004 

-ไมม-ี -ไมม-ี 

ป 2550 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. วี เอส เอส เอ็น 
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ประสบการณ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

ดํารงตําแหนงบรษิัทจดทะเบียน –ไมมี- 

ดํารงตําแหนงบรษิัทที่เกี่ยวของกัน –ไมมี- 

ดํารงตําแหนงบรษิัทอื่นที่มิใชบรษิทัจดทะเบียน จํานวน 5 แหง 

ป 2554 – ปจจุบัน กรรมการหมูบานจัดสรรบานกลางเมือง เดอปารีส รัชวิภา 

ป 2550 – ปจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. ลาชูเล คอสเม

ติคส (ประเทศไทย) 

ป 2540 – ปจจุบัน ที่ปรึกษา บจก.เอส.พี.เอ. อินเตอร

เนชั่นแนล ฟูด กรุป 

ป 2535 – ปจจุบัน เจาของและหัวหนาสํานักงาน สํานักงานบัญชีและ

กฎหมายเจริญสุข 

3. นายวิเชียร  โสพรรณพนชิกุล 

ตําแหนง 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

• ปริญญาตรี บัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

การอบรมบทบาทหนาที่การเปน

กรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation 

Program (DAP) รุน 104/2013 

-ไมม-ี -ไมม-ี 

ป 2535 – ปจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. อาศาบางกอก 

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม จํานวน 2 แหง 

ป 2553 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

บมจ.แคปปทอล เอน็จิ

เนียริ่ง เน็ตเวิรค 

ป 2553 – ปจจุบัน 

 

 

ป 2557 – ปจจุบัน 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผูจัดการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

บมจ. เอื้อวิทยา 

ดํารงตําแหนงบริษัทที่เกี่ยวของกัน 8 บริษัท 

5. นายมณฑล  เชตวุัลลภกุล 

ตําแหนง 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพัน 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง : 

วันที่ 1 เมษายน 2553 

47 • ปริญญาโท สาขาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

 

การอบรมบทบาทหนาที่การเปนกรรมการ

ของสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program (DAP) 

รุน 82/2010 

450 หุน คิด

เปน 

0.0001% 

-ไมมี- 

ป 2553 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.เอ็นเนซอล 
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ประสบการณ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

ป 2553 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ไปปไลน เอ็นจิ

เนียริ่ง 

ป 2555 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.เอเวอรกรีน ไบโอ

แมส 

ป 2555 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็น

เตอรไพรส 

ป 2558 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ออสการ เซฟ เดอะ

เวิลด 

ป 2558 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.พาราไดซ กรีน เอ็น

เนอรยี ่

ป 2558 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ทีอารซี คลีน เอ็น

เนอรยี ่

ป 2558 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ยูดับบลิวซี โซลาร 

ดํารงตําแหนงบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน –ไมมี- 

     

ป 2547 – 2551 ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บมจ. กระดาษศรีสยาม 
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ประสบการณ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

ดํารงตําแหนงบรษิัทจดทะเบียนซึ่งเปนบริษัทในกลุม –ไมมี- 

ดํารงตําแหนงบรษิัทที่เกี่ยวของกัน  -ไมมี - 

ดํารงตําแหนงบรษิัทอื่นที่มิใชบรษิทัจดทะเบียน จํานวน 2 แหง 

ป 2549 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ Agriculture Prospect 

Co.,Ltd. 

5. นายพิพิธ  เชาววิศิษฐ 

ตําแหนง 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหาร 
• เลขานุการบริษัท 

• กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพัน 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

วันที่ 20 เมษายน 2555 

42 • Master of Business Administration 

American Intercontinental University, 

Georgia USA 

• Bachelor of Science David 

Lipscomb University, Tennesee USA 

การอบรมบทบาทหนาที่การเปน

กรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program 

(DAP) รุน 79/2009 

• Secretary Program (CSP) รุนที่ 

53/2013 

450 หุน คิด

เปน 

0.000075% 

-ไมม-ี 

ป 2549 – ปจจุบัน บรรณาธิการ AP Research 

Publishing Co.,Ltd. 
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ประสบการณ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

ดํารงตําแหนงบรษิัทจดทะเบียน  -ไมมี- 

ดํารงตําแหนงบรษิัทที่เกี่ยวของกัน  -ไมมี- 

ดํารงตําแหนงบรษิัทอื่นที่มิใชบรษิทัจดทะเบียน จํานวน 1 แหง 

6. รศ.ดร.พิสณฑ อุดมวรรตัน 

ตําแหนง 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 

 • ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมโยธา Tokyo 

Institute of Technology Tokyo, Japan 

• ปริญญาโท คณะวิศวกรรมโครงสราง 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 

• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมโยธา สถาบัน

เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

การอบรมบทบาทหนาที่การเปน

กรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• Director Accreditation Program 

(DAP) รุน 107/2014 

-ไมม-ี -ไมม-ี 

ป 2554 - ปจจุบัน รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม

เกลา พระนครเหนือ 

7. ดร.ดารมพ  สุคนธทรัพย 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหาร 
• กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพัน 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 
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ประสบการณ ชื่อ-สกุล/ตําแหนง อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท 

ดํารงตําแหนงบรษิัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง 

ป 2540 – 2556 

 

ผูจัดการฝายผลิต บมจ. ระยองไวร  

อินดัสตรีส 

ดํารงตําแหนงบรษิัทที่เกี่ยวของกัน  -ไมมี- 

8. นายเกรียงศักดิ์  ตรียาพงษ 

ตําแหนง 

• ผูจัดการอาวุโสโรงงาน 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

วันที่ 1 สิงหาคม 2556 

52 • ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีขนถายวัสดุ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พระ

นครเหนือ 

-ไมม-ี -ไมม-ี 

ดํารงตําแหนงบรษิัทอื่นที่มิใชบรษิทัจดทะเบียน  -ไมมี- 

ดํารงตําแหนงบรษิัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง 

ป 2554 – 2556 ผูจัดการอาวุโสฝายพัฒนาผลิตภัณฑ

และการตลาด 

บมจ. ระยองไวร  

อินดัสตรีส 

ดํารงตําแหนงบรษิัทที่เกี่ยวของกัน  -ไมมี- 

9. นายอุดม  ตั้งเดชธีรชัย 

ตําแหนง 

• ผูจัดการอาวุโสฝายขาย 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

วันที่ 1 สิงหาคม 2556 

49 • ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

-ไมม-ี -ไมม-ี 

ดํารงตําแหนงบรษิัทอื่นที่มิใชบรษิทัจดทะเบียน  -ไมมี- 

ดํารงตําแหนงบรษิัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง 

ป 2554 – 2556 ผูจัดการฝายบัญชี บมจ. ระยองไวร  

อินดัสตรีส 

ดํารงตําแหนงบรษิัทที่เกี่ยวของกัน  -ไมมี- 

10. นางสาวนงนชุ  คําไชยเทพ 

ตําแหนง 

• ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชี

และการเงิน 

วันที่ไดรับการแตงตั้ง 

วันที่ 1 สิงหาคม 2556 

39 • ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรี

ปทุม 

-ไมม-ี -ไมม-ี 

ดํารงตําแหนงบรษิัทอื่นที่มิใชบรษิทัจดทะเบียน  -ไมมี- 

หมายเหตุ  : 1. คณะกรรมการบริษัท ลําดับที่ 1-7  ผูบริหาร ลําดบัที่  8-10   และเลขานุการบริษัท ลําดับที่ 5 

  2. กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ลําดับที่ 1 หรือ 7 และ ลําดับที่ 4 หรือ 5 

  3. สัดสวนการถือหุนบริษัท ไมนับรวมคูสมรส และบุตร เนื่องจากคูสมรสและบุตรไมไดถือหุน 

  4. คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทัง้หมด 7 ทาน -ไมมีขอพิพาททางกฎหมาย- 

  5. คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทัง้หมด 7 ทาน -ไมมีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยสุจริต- 

  6. คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร รวมทัง้หมด 7 ทาน -ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบป 2558 
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1.2  หนาที่ความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษัิท  

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กําหนดใหคณะกรรมการบริษัท

ตองจัดใหมีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดในนามของบริษัทหรือ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสาคัญในการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังภายใน

และภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงต้ังให  

นายพิพิธ เชาววิศิษฐ เปนเลขานุการบริษัท ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2556 เมื่อ

วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ซ่ึงไดผานการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 53/2013 

ซ่ึงเปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD)  

องคประกอบและคุณสมบัติ  

1. ตองมีความรูขั้นพ้ืนฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานกํากับดูแลที่

เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

2. ตองมีความรู ความเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และขอพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกํากับ

ดูแลกิจการ  

3. มีความรูในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี  

หนาที่และความรับผิดชอบ  

1. ใหคําแนะนําเบ้ืองตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัท 

และติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มี

นัยสําคัญแกกรรมการ  

2. ประสานงานระหวางกรรมการบริษัท และฝายจัดการ ดูแล และประสานงานดานกฎหมาย 

กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท  

3. จัดการประชุมผูถือหุน และประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของ

บริษัท และขอพึงปฏิบัติตางๆ  

4. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให

มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
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5. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่เกี่ยวของตามระเบียบและขอกําหนด

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  

6. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้  

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน ประจําปของ

บริษัท  

(ค) หนังสือนดัประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน  

7. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร  

8. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศกําหนด  

ทั้งน้ี ยังรวมถึงการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม และการสงเสริมความรูความเขาใจในเร่ืองการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีใหกับ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน 


