
 บริษัท รอยเนท จํากดั (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมูลเพ่ือการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) 
 

 
หนา A-1 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
 
1. รายละเอียดของผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมบริษัท 
 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทาง 
การศกึษา 

สัดสวน
การถือหุน 
ในบริษัท 

*(%) 
ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภทธุรกิจ 
1. นายกิตตพัิฒน เยาวพฤกษ 
(ประธานกรรมการ) 
-! บุตรของนายมนตรี และนาง
ดวงพร  

-! หลานของนายมาโนช และ
นางสาวนิพาพร 

-! นองชายของนางสาวสดใส 
และพ่ีชายของนายวีระ 

28 -! Microsoft Certified System 
Engineer 

-! Microsoft Certified Product 
Specialist  Internet 

-! Microsoft Certified Trainer 
-! ปริญญาโท วิทยาศาสตรทางดาน
คอมพิวเตอร (Msc,BIS)  Keele 
University, UK 

-! ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ สาขา
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

-! มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร 

43.04 2541 - ปจจุบัน 
 
2542 - ปจจุบัน 
 
2543 
 
2540 
 
2537- 2539 
 
  

ประธานกรรมการ  
 
ประธานกรรมการ  
 
ผูจัดการระบบ
คอมพิวเตอร 
South Staffordshire 
Health Authority,  
เจาหนาที่อาวุโสระบบ
คอมพิวเตอร 
  

บริษัท รอยเนท จํากัด 
(มหาชน) 
บริษัท  รอยเนท  
อินเตอรเน็ต จํากัด 
Cable & Wireless  
Thailand 
Staffordshire UK. 
 
Loxley Information 
Services Co., Ltd. 

2. นางดวงพร เยาวพฤกษ 
(รองประธานกรรมการ) 
-! ภรรยานายมนตร ี
-! มารดานายกิตติพัฒน 
นางสาวสดใส และนายวีระ 

-! พ่ีสาวนางสาวนิภาพร 

57 ประถมศึกษาปที่ 4  36.59 2541 - ปจจุบัน 
 
2516 - ปจจุบัน 

รองประธานกรรมการ 
 
ผูจัดการ 

บริษัท รอยเนท จํากัด 
(มหาชน) 
หางหุนสวนจํากัด  
F.C. Fisheries 

3. นายมนตรี เยาวพฤกษ 
(รองประธานกรรมการ) 
-! สามีนางดวงพร 
-! บิดานายกิตติพัฒน นางสาว
สดใส และนายวีระ 

-! พ่ีชายนายมาโนช 

57 มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนตจอหน 2.44 2541 - ปจจุบัน 
 
2516 - ปจจุบัน 

รองประธานกรรมการ 
 
กรรมการผูจัดการ 

บริษัท รอยเนท จํากัด 
(มหาชน) 
หางหุนสวนจํากัด  
F.C. Fisheries 

4. นายมาโนช เยาวพฤกษ 
(กรรมการผูจัดการ) 
-! นองชายนายมนตร ี
-! อาของนายกิตติพัฒน 
นางสาวสดใส และนายวีระ 

43 ปริญญาตร ีสาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2.44 2543 - ปจจุบัน 
 
2541 - 2543  
 
 
2535 - 2541    
 
 

กรรมการผูจัดการ 
 
ผูจัดการทั่วไป 
 
 
ผูจัดการฝายขาย 
 

บริษัท  รอยเนท จํากัด  
(มหาชน) 
Commercial Development 
Company. Phnom Penh  
Cambodia 
Commercial Development 
Company, Phnom Penh  
Cambodia 

5. นายวีระ เยาวพฤษ 
(กรรมการ) 
-! บุตรของนายมนตรีและนาง
ดวงพร 

-! หลานของนายมาโนช และ
นางสาวนิภาพร 

-! นองชายของนายกิตติพัฒน 
และนางสาวสดใส 

 

22 -! นักศึกษาแพทยปที่ 6  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

-! มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร 

2.44 2544 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท รอยเนท จํากัด 
(มหาชน) 



 บริษัท รอยเนท จํากดั (มหาชน) แบบแสดงรายการขอมูลเพ่ือการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) 
 

 
หนา A-2 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง ชื่อ-สกุล 
ตําแหนง 

อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิทาง 
การศกึษา 

สัดสวน
การถือหุน 
ในบริษัท 

*(%) 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ 

6. นางสาวสดใส เยาวพฤกษ 
(กรรมการ) 
-! บุตรีของนายมนตรี และนาง
ดวงพร 

-! หลานของนายมาโนช และ
นางสาวนิภาพร 

-! พ่ีสาวของนายกิตติพัฒน และ
นายวีระ 

29 -! ปวส. โรงเรียนบพิตรพิมุข จักรวรรดิ  
-! มัธยมศึกษาตอนตน  
โรงเรียนสายปญญา 

2.44 2544 - ปจจุบัน 
 
2537 - ปจจุบัน 

กรรมการ 
 
พนักงานธุรการ 

บริษัท รอยเนท จํากัด 
(มหาชน) 
หางหุนสวนจํากัด 
F.C. Fisheries 

7. นายณัฐพล กาช ู
(กรรมการรองกรรมการผูจัดการ) 

23 ปริญญาตร ีคณะวิทยาศาสตร  
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  
พระนครเหนือ 

1.22 2544 - ปจจุบัน 
 
2542 - ปจจุบัน 

กรรมการรองกรรมการ
ผูจัดการ 
ผูชวยผูจัดการ 

บริษัท รอยเนท จํากัด 
(มหาชน) 
บริษัท รอยเนท จํากัด 
(มหาชน) 

8. นางสาวนิภาพร            
เพ่ิมพูลสินชัย 
(กรรมการรองกรรมการผูจัดการ) 
-! นองสาวของนางดวงพร 
-! อาของนางสาวสดใส นาย
กิตติพัฒน และนายวีระ 

35 กําลังศึกษาอยูระดับปริญญาตรี สาขา
วิชาเอกบริหารทรัพยากรมนุษย คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม 

2.44 2543 - ปจจุบัน 
 
2537 - 2541 

กรรมการรองกรรมการ
ผูจัดการ 
หัวหนาแผนกบัญชี 

บริษัท รอยเนท จํากัด 
(มหาชน) 
บริษัท รุงโรจนแทรกเตอร  
จํากัด 

9.  ผศ.ดร.สุชาต ิ ตันธนะเดชา 
(กรรมการอิสระ) 
  

53 ปริญญาเอก การบริหารและอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนิวยอรค  

-ไมมี- 2544 - ปจจุบัน 
 
2540 - 2541 
 
 
2540 - 2541 
 
2537 - 2542 
 
2537 - 2539 

กรรมการอิสระ 
 
ผูอํานวยการศูนย   
คอมพิวเตอรเพ่ือ
การศกึษา  
รองคณบดีฝาย
เครือขายการศึกษา  
อุปนายก สมาคมครุ
ศาสตรสัมพันธ 
รองผูอํานวยการศูนย 

บริษัท รอยเนท จํากัด 
(มหาชน) 
คณะครุศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ศูนยคอมพิวเตอรเพ่ือการ 
- ศึกษาและพัฒนา  
มูลนิธิเด็ก 

10. นายวิศิษฏ สีรัณยกุล 
(กรรมการอิสระ) 

45  ป.ว.ส. พาณิชยการอสัสัมชญั (ACC) -ไมมี- 2544 - ปจจุบัน 
 
2521 - 2543 
 
2543 – ปจจุบัน 

กรรมการอิสระ 
 
ผูจัดการเขต 
 
ผูจัดการสาขา 
ประเทศไทย 

บริษัท รอยเนท จํากัด 
(มหาชน) 
บริษัท Cargill Siam 
จํากัด 
บริษัท Bunge จํากัด 

11. นางสาวนภกาญจน  
วิศิษฎสุวรรณ 
(ผูจัดการฝายบัญช)ี 

25 ปริญญาตร ีคณะบัญช ี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-ไมมี- 2544 - ปจจุบัน 
 
2540 – 2544 

ผูจัดการฝายบัญช ี
 
นักบัญชีอาวุโส 

บริษัท รอยเนท จํากัด 
(มหาชน) 
บริษัทสํานักงาน เอส จี ว ี
ณ ถลาง จํากัด 

 
 
หมายเหต ุ: กรรมการและผูบริหารลําดับ 1-2 และ 4 เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กําหนดในหนังสือรับรอง 

* รวมหุนคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ    


