บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
Ua Withya Public Company Limited
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม

เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
คุณวุฒิการศึกษา /
ตําแหนง
(ป)
ประวัติการอบรม

1. หมอมราชวงศจิราคม กิติยากร
กรรมการและประธานกรรมการ

2. พันตํารวจเอกโกวิท ภิรมยวงศ
รองประธานกรรมการคนที่ 1 และ
กรรมการอิสระ
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- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร
Utah State University
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-Director Accreditation Program (DAP) รุ น ที่
82/2553 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Director Accreditation Program (DAP) รุ น ที่
79/2552 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุน ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหวาง
ผูบริหาร
-

-

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 2

-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2551 - ปจจุบัน

-

2553 - ปจจุบัน

-

2553 - ปจจุบัน

-

2552 - ปจจุบัน

-

2551 - ปจจุบัน

-

2547 - 2550

-

2551 – ปจจุบัน

-

2546 - 2549

-

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
กรรมการและประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ไชนีส ไทย แอพไพรซอล จํากัด
(ผูประเมินราคาทรัพยสิน)
หุนสวน
หางหุนสวนจํากัด นอรธ ออรกาไนเซอร
(ซื้อขาย เชา ใหเชา อสังหาริมทรัพย)
ประธานกรรมการ
บริษัท ไชนิส ไทย คอรปอเรชั่น จํากัด
(ผลิต จําหนาย นําเขา สงออก รถยนต รถจักรยานยนต อุปกรณดับเพลิง)
ประธานกรรมการ
บริษัท จิราคม แอนด บราเตอร คอนสตรัคชั่น คอรปอรเรชัน่ จํากัด
(คาสงเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็คทรอนิกทําการประมูล)
อัครราชทูต (ฝายการพาณิชย) ณ กรุงโตเกียว
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย
รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 1 และกรรมการอิสระ
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
รองเลขาธิการสํานักงาน
สํานักงานปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (หนวยงานของรัฐบาล
เพื่อปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน หรือ “สํานักงาน ปปง.”)

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

3. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ
กรรมการบริหาร

อายุ
(ป)

46

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุน ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหวาง
ผูบริหาร
- ปริญ ญาโท สาขาบริห ารธุร กิจ คณะพาณิชยศาสตร 3.38%
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- Director Accreditation Program (DAP) 78/2552
- Financial Statements for Directors (FSD) 4/2552
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 3

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2554 - ปจจุบัน

-

2551 - 2554

-

2553 - ปจจุบัน

-

2552 - ปจจุบัน

-

2551 - ปจจุบัน

-

2551 - ปจจุบัน

-

2549 - ปจจุบัน

-

2548 - ปจจุบัน

-

2548 – ปจจุบัน

-

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริษัทคนที่ 2 และกรรมการบริหาร
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ซีอีเอ็น-ไอเอ็มซี จํากัด
(รับเหมากอสราง และขุดเจาะอุโมงค)
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
(ผลิตและจําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูง)
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจาหนาที่บริหาร
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
(ธุรกิจดานการลงทุน - Holding Company)
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
(ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอน)
กรรมการ
บริษัท เมเปล เรียลตี้ จํากัด (รับเหมากอสรางอาคาร)
กรรมการ
บริษัท พรรณสิริ พรอพเพอรตี้ จํากัด (คาอสังหาริมทรัพย)
กรรมการ
บริษัท เฟดเดอรัล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (คาอสังหาริมทรัพย)

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

4. รอยตํารวจโท ศิวะรักษ พินิจารมณ
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ป)
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คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริญ ญาโท บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมิเนโซตา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญ ญาตรี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- สําเร็จหลักสูตรวิชาชีพบัญชีจาก University of
California Los Angeles, USA
- ประกาศนียบัตรผูสอบบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา
(CPA)
- ผูชํานาญดานภาษีของสรรพากรประเทศสหรัฐอเมริกา
(EA)
- ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในสากล (CIA)
- ประกาศนียบัตรผูชํานาญการตรวจสอบทุจริตสากล
(CFE)
- ประกาศนียบัตรมาตรฐานรายงานทางการเงินสากล
CIFRS)
- Director Accreditation Program (DAP) 14/2547
- Directors Certification Program (DCP) 44/2547
- Audit Committee Program (ACP) 16/2550
- Role of the Chairman Program (RCP) 22/2552
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุน ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหวาง
ผูบริหาร
-

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 4

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2552 - ปจจุบัน

-

2553 - ปจจุบัน

-

2551 - ปจจุบัน

-

2544 - ปจจุบัน

-

2542 - ปจจุบัน

-

2540 - ปจจุบัน

-

2547 - 2552

-

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จํากัด (จัดจําหนายและใหบริการเกมส
คอมพิวเตอร)
กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โตโย-ไทย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(ออกแบบวิศวกรรม และรับเหมากอสราง)
ผูช วยกรรมการผูอํานวยการสวนงานตรวจสอบภายใน
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) (ใหบริการการสื่อสารผานดาวเทียม)
กรรมการ
บริษัท เบ็นสัน แอนด พินิจารมณ จํากัด (ที่ปรึกษาดานบัญชีและการเงิน)
กรรมการ
บริษัท เอส.อาร.เอ็น.แอสเซท จํากัด (บริการตรวจสอบบัญชี )
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)
(คาอสังหาริมทรัพย)

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

5. นายสุวิทย วรรณะศิริสุข
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ป)
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คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
เทคโนโลยีราชมงคล
- Director Accreditation Program (DAP) 61/2550
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุน ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหวาง
ผูบริหาร
-

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 5

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2552 - ปจจุบัน

-

2552 - ปจจุบัน

-

2550 - 2551

-

2548 - 2551

-

2548 - 2548

-

2542 - 2547

-

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการอาวุโส
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด (บริการตรวจสอบบัญชี)
กรรมการ
บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
(บริการสื่อโฆษณา)
รองประธานเจาหนาที่บริหาร สายการเงิน
บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
(บริการสื่อโฆษณา)
ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชี
บริษัท ยานภัณ ฑ จํากัด (มหาชน)
(ทําทอไอเสีย โลหะขึ้นรูป ขาเบรก คลัช)
ผูจัดการอาวุโส
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และภาษีอากร ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส
จํากัด (ใหบริการที่ปรึกษาธุรกิจ)

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

6. นางวีณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

7. ดร.โอฬาร รัตนปราการ
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ

อายุ
(ป)
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คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
University of Missouri-Kansas City, USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Awarded Scholarship for being a
Graduate Research Assistant from UMKC,
Missouri, USA
- Director Accreditation Program (DAP) 82/2553
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล
Texas A&M University, USA
- ปริญ ญาโท วิศวกรรมเครื่องกล
Iowa University, USA
- ปริญ ญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) 51/2549
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุน ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหวาง
ผูบริหาร
-

-

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 6

-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2552 - ปจจุบัน

-

2552 - ปจจุบัน

-

2547 - 2552

-

2544 - 2547

-

2552 - ปจจุบัน

- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูอํานวยการ
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท เอื้อวิทยาเครื่องอุปกรณ จํากัด
(ชื่อเดิมของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) )

2551-2552
2548-2551
2537 - 2547

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
First Vice President ดานการเงิน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคาร)
ผูอํานวยการฝายบัญชีการเงินและสารสนเทศ
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด (คาหลักทรัพย)
นักวิเคราะหในสวนการลงทุน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ (หนวยงานใน
กํากับของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือสวทช.)

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

8. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
และรักษาการผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสายงานการขาย

อายุ
(ป)
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คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท MBA
American Intercontinental University,
Georgia USA
- ปริญ ญาตรี วิทยาศาสตร
David Lipscomb University, Tennessee USA
- Director Accreditation Program (DAP) 79/2552
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุน ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหวาง
ผูบริหาร
-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2551 - ปจจุบัน

-

2553 - ปจจุบัน

-

2553 - ปจจุบัน

-

2551 - ปจจุบัน

-

2551 – ปจจุบัน 2550 - ปจจุบัน

-

2549 – ปจจุบัน -

2549 – ปจจุบัน -

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 7

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
กรรมการ และกรรมการบริหาร และรักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานการขาย
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
(ธุรกิจดานการลงทุน - Holding Company)
กรรมการ
บริษัท เอสบีที คอนซัลแตนท แอนด มารเก็ตติ้ง จํากัด
(บริการโฆษณาบริการประชาสัมพันธและดําเนินการวิจัยตลาด)
กรรมการผูจัดการฝายขาย และการตลาด
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
(ธุรกิจดานการลงทุน - Holding Company)
กรรมการและ ที่ปรึกษาอาวุโส
บริษัท 2828 รีซอรเซส จํากัด (จําหนายปุย)
กรรมการ
บริษัท วิศิษฐ จํากัด (จําหนายที่ดินและใหเชาอสังหาริมทรัพย)
ที่ปรึกษา
บริษัท สํานักพิมพ เอพี รีเสิรท จํากัด
(ใหคําแนะนําเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงทุกชนิด – บริการ)
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
บริษัท แอกกรีคัลเจอร พรอสเพ็ค จํากัด (ซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา)

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุน ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหวาง
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2549 - ปจจุบัน

2547 - ปจจุบัน

9. นายสมชัย ทองศิริกุล
กรรมการ

52

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program (DAP) 79/2552
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

-

2551 - ปจจุบัน
2551 - ปจจุบัน

2543 - ปจจุบัน

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 8

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
- กรรมการ
บริษัท เอพี รีเสิรช แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด
(ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลรักษาสัตวเลี้ยงทุกชนิด)
- กรรมการ
บริษัท บุคกฮอลิค จํากัด
(จัดทําหนังสือและนิตยสาร)
- กรรมการ
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
(ธุรกิจดานการลงทุน - Holding Company)
- ผูจัดการ
บริษัท เซ็กโก เอช.วี จํากัด
(ขาย และติดตั้งระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท ฯลฯ)

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

10. นายอุกฤษณ อภิรติมัย
กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ
(ป)
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คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท MBA Financial Management City
University, Seattle, USA
- ปริญ ญาตรี สาขาการเงิน-การธนาคาร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาเกริก
- Director Accreditation Program (DAP) 87/2553
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุน ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหวาง
ผูบริหาร
-

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 9

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2553 - ปจจุบัน

-

2553 – ปจจุบัน

-

2552 - ปจจุบัน

-

2550 - ปจจุบัน

-

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
(ธุรกิจดานการลงทุน - Holding Company)
กรรมการ
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
(ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอน)
กรรมการ
บริษัท เอ็ม.ซี. มารชชิ่ง จํากัด
(ใหบริการซอมแซม บํารุงรักษายานพาหนะทุกประเภท)

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

11. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการ และกรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจัดการสายงาน
การบัญชีและการเงินและสํานักงาน
และรักษาการผูช วยกรรมการ
ผูจัดการสายงานการบัญชีและ
การเงิน
และรักษาการผูชวยกรรมการ
ผูจัดการสายงานทรัพยากรบุคคล

อายุ
(ป)

42

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญ ญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Director Accreditation Program (DAP) 82/2553
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุน ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหวาง
ผูบริหาร
-

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 10

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2553 - ปจจุบัน

-

2553 - ปจจุบัน

-

2553 - ปจจุบัน

-

2553 - ปจจุบัน

-

2553 – ปจจุบัน

-

2552 – 2553

-

2547 - 2551

-

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีการเงิน
และสํานักงานและรักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการบัญชี
และการเงิน และรักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานทรัพยากร
บุคคล
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
(ธุรกิจดานการลงทุน - Holding Company)
กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
(ผลิตและจําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูง)
กรรมการ
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
(ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอน)
กรรมการ
บริษัท ซีอีเอ็น-ไอเอ็มซี จํากัด (รับเหมากอสราง และขุดเจาะอุโมงค)
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
(ผลิตและจําหนายลวดเหล็กแรงดึงสูง)
ผูอํานวยการฝายบัญชี การเงิน และบริหารทั่วไป
บริษัท กระดาษศรีสยาม จํากัด (มหาชน) (ผลิตกระดาษดวยเครื่องจักร)

ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

อายุ
(ป)

12. นายวิบูลย รูกิจการพานิช
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงาน
การผลิต

44

13 นางสาวมารศรี ลุประสงค
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินอาวุโส

67

14. นายชยพงศ ชูนาค
ผูจัดการฝายขายอาวุโส

50

คุณวุฒิการศึกษา /
ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สัดสวนการ ความสัมพันธ
ถือหุน ทางครอบครัว
ในบริษัท
ระหวาง
ผูบริหาร
-

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการบัญชี
กรุงเทพฯการบัญชีวิทยาลัย

-

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี

-

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 11

-

-

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ชวงเวลา
2552 - ปจจุบัน

-

2544 - 2552

-

2553 – ปจจุบัน

-

2549 - 2553

-

2554 – ปจจุบัน

-

2549 - 2554

-

ตําแหนงหนวยงาน/บริษัท
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการผลิต
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการโครงการ
บริษัท ไทยชิมิสึ จํากัด (รับเหมากอสราง)
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินอาวุโส
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายขายอาวุโส
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการฝายขาย
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1.2 รายละเอียดการดํารงตําแหนงของ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทในบริษทั ที่เกี่ยวของ
รายชื่อ
1. หมอมราชวงศจิราคม กิติยากร
2. พันตํารวจเอกโกวิท ภิรมยวงศ
3. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
4. รอยตํารวจโทศิวะรักษ พินิจารมณ
5. นายสุวิทย วรรณะศิริสุข
6. นางวีณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
7. ดร.โอฬาร รัตนปราการ
8. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
9. นายสมชัย ทองศิริกุล
10. นายอุกฤษณ อภิรติมัย
11. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล

บริษัท

12. นายวิบูลย รูกิจการพานิช

//
/
/, X
/, AC
/, AC
/, AC
/, X, O
/, X, O
/
/, X
/, X, O
O

13. นางสาวมารศรี ลุประสงค

O

บริษัทที่เกี่ยวของ
1

2

3

4

//

P

//

//

5

6

7

8

9

10

11

/, X, O

/, X, O

/, O

/

/

/

/

X, O
/
X
/, X

/, X

/
/

14. นายชยพงศ ชูนาค
O
หมายเหตุ
// = ประธานกรรมการ / = กรรมการ X = กรรมการบริหาร AC = กรรมการตรวจสอบ O = ผูบริหาร P = หุนสวน T = อาจารย C = ที่ปรึกษา

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 12

/

12

13

14

15

/, AC

/, AC

O

/

รายชื่อ

บริษัทที่เกี่ยวของ
16

1. หมอมราชวงศจิราคม กิติยากร
2. พันตํารวจเอกโกวิท ภิรมยวงศ
3. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
4. รอยตํารวจโทศิวะรักษ พินิจารมณ
5. นายสุวิทย วรรณะศิริสุข
6. นางวีณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
7. ดร.โอฬาร รัตนปราการ
8. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
9. นายสมชัย ทองศิริกุล
10. นายอุกฤษณ อภิรติมัย
11. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

/

/

/

C

/, O

/

/

O

/

/
O
O

12. นายวิบูลย รูกิจการพานิช
13. นางสาวมารศรี ลุประสงค
14. นายชยพงศ ชูนาค
บริษัทที่เกี่ยวของ :
1. บริษัท ไชนีส ไทย แอพไพรซอล จํากัด
4. บริษัท จิราคม แอนด บราเตอร คอนสตรัคชั่น คอรปอรเรชั่น จํากัด
7. บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
10. บริษัท พรรณสิริ พรอพเพอรตี้ จํากัด
13. บริษัท โตโย-ไทย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
16. บริษัท เอส.อาร. เอ็น.แอสเซท จํากัด
19. บริษัท เอสบีที คอนซัลแตนท แอนด มารเก็ตติ้ง จํากัด
22. บริษัท สํานักพิมพ เอพี รีเสิรท จํากัด
25. บริษัท บุคกฮอลิค จํากัด

2. หางหุนสวนจํากัด นอรธ ออรกาไนเซอร
5. บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
8. บริษัท ซีอีเอ็น-ไอเอ็มซี จํากัด
11. บริษัท เฟดเดอรัล ดีเวลลอปเมนท จํากัด
14. บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
17. บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด
20. บริษัท 2828 รีซอรเซส จํากัด
23. บริษัท แอกกรีคัลเจอร พรอสเพ็ค จํากัด
26. บริษัท เซ็กโก เอช.วี จํากัด
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3. บริษัท ไชนิส ไทย คอรปอเรชั่น จํากัด
6. บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
9. บริษัท เมเปล เรียลตี้ จํากัด
12. บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จํากัด
15. บริษัท เบ็นสัน แอนด พินิจารมณ จํากัด
18. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
21. บริษัท วิศิษฐ จํากัด
24. บริษัท เอพี รีเสิรช แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด
27. บริษัท เอ็ม.ซี. มารชชิ่ง จํากัด
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