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ขอมูลของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  
 

1.   ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ 
 

1.1  นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง       

• อายุ   :  56  ป 

• สัญชาติ     :  ไทย 

• ดํารงตําแหนงในบริษัท :  กรรมการบริษัท   ประธานกรรมการบริษัท        

   ประธานกรรมการบรหิาร  

• คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด  :   

-      ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ  คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-      ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-      ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

• การอบรมบทบาทหนาท่ีเปนกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

- Directors Accreditation Program (DAP) รุน 78/2009 

- Financial Statements for Directors (FSD) รุน 4/2009 

• ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง : กรรมการบริษัท  ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทนและในกระบวนการคัดเลือกดังกลาวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการท่ี

ไดรับการเสนอช่ือไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ  

ประสบการณ  ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล รวมท้ังมีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีประวัติการทํางานท่ีไมดางพรอย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 

ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตอองคกรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทไดเปนอยางดี ไดใชประสบการณ 

เสนอแนะแนวนโยบายแกบริษัท รวมท้ังเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศท่ีเก่ียวของ รวมถึงผล

การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงท่ีผานมา 
 

• จํานวนปท่ีเคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท  :  11  ป  (ตั้งแต ป 2551) 

• วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ    :  3  ป 

• ประสบการณ/ความเชี่ยวชาญ   :  ดานการบริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร 

• สัดสวนการถือหุนในบริษัท       :   - ไมมี - 

       (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ) 

• ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร    :   เปนลูกพ่ีลูกนองกับนายธีรชัย ลีนะบรรจง 

 

 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย ลําดับท่ี 3 สิ่งท่ีสงมาดวย ลําดับท่ี 3 
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• ประวัติการทํางานปจจุบัน 

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียนซ่ึงเปนบริษัทยอย จํานวน 2 แหง  

2551-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร 

รักษาการประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บมจ.แคปปทอล เอ็นจเินียริ่ง เน็ตเวิรค 

ป 2561-ปจจุบัน 

ป 2551-ปจจุบัน 

 

ป 2551-ก.ย. 2562 

กรรมการผูจดัการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

บมจ. ระยองไวร อินดัสตรสี 

ดํารงตําแหนงบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน  จํานวน 11 แหง 

ป 2551-ปจจุบัน 

ป 2560-ปจจุบัน 

ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการผูจัดการ 

บจก. เอ็นเนซอล 

ป 2553-ปจจุบัน 

 

ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการผูจดัการ 

บจก. ไปป ไลน เอ็นจิเนียริ่ง 

ป 2555-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. เอเวอรกรีน ไบโอแมส 

ป 2556-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. ดับเบ้ิลยู เจ ซี เอ็นเตอรไพรส  

ป 2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. พาราไดซ กรีน เอนเนอยี ่

ป 2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี  โกเมนไบโอแมส 

ป 2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี โซลาร 

ป 2559-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. ยูดับบลิวซี  อําพัน ไบโอแมส 

ป 2559-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. สตึก ไบโอแมส 

ป 2560-ปจจุบัน กรรมการบริษัท UWC (Cambodia) Co., Ltd. 

ป 2560-ปจจุบัน กรรมการบริษัท Interglob Investment Co., Ltd. 

ดํารงตําแหนงบริษัทอ่ืนท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน        -ไมม-ี 

ดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  -ไมม-ี 
 

• คุณสมบัติตองหาม 

- ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

- ไมมีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ ในรอบปท่ีผานมา 

• การเขารวมประชุม ในรอบปท่ีผานมา 

 -     คณะกรรมการบริษัท   7/7        ครั้ง    

                 -      คณะกรรมการบริหาร              6/6  ครั้ง 

                 -      สามัญผูถือหุน      1/1  ครั้ง 
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1.2  รอยตํารวจโทศิวะรักษ    พินิจารมณ 

• อายุ   : 70 

• สัญชาติ    : ไทย 

• ดํารงตําแหนงในบริษัท :  กรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ 

   และประธานกรรมการตรวจสอบ 

• คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: 

-     Master of Arts in Public Administration, Minnesota State University, U.S.A. 

 -     ปริญญาตรี รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 -     ประกาศนียบัตรทางบัญชี UCLA, California, U.S.A.  

 -     ประกาศนียบัตรดานภาษี H&RBLOCKTAXSCHOOL, California, U.S.A. 

 -     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตมลรัฐ California, U.S.A 

 -     ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตจากสมาคมผูตรวจสอบภายในสากล (TheIIA) 

 -     ผูตรวจสอบดานการทุจรติรับอนุญาตจากสมาคมผูตรวจสอบดานการทุจริตสากล (TheACFE) 

• ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง : กรรมการบริษัท  ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทนและในกระบวนการคัดเลือกดังกลาวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการท่ี

ไดรับการเสนอช่ือไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ  

ประสบการณ  ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล รวมท้ังมีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีประวัติการทํางานท่ีไมดางพรอย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 

ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตอองคกรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทไดเปนอยางดี ไดใชประสบการณ 

เสนอแนะแนวนโยบายแกบริษัท รวมท้ังเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศท่ีเก่ียวของ รวมถึงผล

การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงท่ีผานมา 

• จํานวนปท่ีเคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท :  10 ป   (ตั้งแต ป 2552) 

• จํานวนปท่ีเคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ :  10 ป   (ตั้งแต ป 2552) 

• วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ  :  3  ป  

• สัดสวนการถือหุนในบริษัท     :  -ไมม-ี 

(ของตนเอง/คูสมรส/บุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ) 

• ประสบการณ/ความเชี่ยวชาญ  :  ดานบัญชีและการเงิน 

• ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   :  -ไมม-ี 
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• ประวัติการทํางานปจจุบัน 

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   จํานวน 3 แหง 

     ป 2551- ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีทีซีแอล 

ป 2553 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.  อินิทรี ดิจิตอล 

ดํารงตําแหนงบริษัทอ่ืนท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียนจํานวน  2 แหง 

ป 2555 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ลี แอนดพินิจารมณ 

ป 2562 -ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บจก. อีฟน เอ็กซ  

ดํารงตําแหนงบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน    -ไมม-ี 

ดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  -ไมม-ี 

• คุณสมบัติตองหาม 
- ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

- ไมมีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ ในรอบปท่ีผานมา 

• การเขารวมประชุม ในรอบปท่ีผานมา 
-      คณะกรรมการบริษัท   7/7 ครั้ง 

-      คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง     

-      สามัญผูถือหุน     1/1 ครั้ง 

 

2.  ลักษณะความสัมพันธของผูไดรับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 

 

ลักษณะความสัมพันธ 

 

รายชื่อผูไดรับการเสนอซ่ึงมี 

คุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ 

ร.ต.ท.ศิวะรักษ   

พินิจารมณ 

การถือหุน 
-  จํานวนหุน 
-  สัดสวนของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

 
ไมม ี
ไมม ี

เปนญาติสนิทกับผูบริหาร /ผูถือหุนรายใหญ / ของบริษัท / บริษัทยอย  ไมเปน 

การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปน้ีกับบริษัท/ บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 ปท่ีผานมา 
(1)  เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน  พนักงานลูกจาง หรือท่ีปรึกษาท่ี 
       ไดรับเงินเดือนประจํา 

 
 

ไมม ี

(2)  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจํา) ไมม ี

(3)  เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย) ไมม ี

(4)  มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ/การใหกูยืมเงิน 

      หรือการกูยืมเงิน)  โดยระบุขนาดของรายการดวย 

 

ไมม ี
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1.3  นายสุรพงศ  แซยอง 

• อายุ   :  58  ป 

• สัญชาติ    : ไทย 

• ดํารงตําแหนงในบริษัท :  กรรมการบริษัท  และ  กรรมการบริหาร 

• คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :   

-     ปริญญาตรี คณะเศรษฐสาตร Simo Fraser University, Canada 

• การอบรมบทบาทหนาท่ีเปนกรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

-    Directors Accreditation  Program  (DAP) รุน165/2019 

• ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง : กรรมการบริษัท  ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน  และในกระบวนการคัดเลือกดังกลาวคณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการท่ี

ไดรับการเสนอช่ือไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ  

ประสบการณ  ความเช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล รวมท้ังมีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีประวัติการทํางานท่ีไมดางพรอย และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 

ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตอองคกรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทไดเปนอยางดี ไดใชประสบการณ 

เสนอแนะแนวนโยบายแกบริษัท รวมท้ังเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศท่ีเก่ียวของ รวมถึงผล

การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงท่ีผานมา 

• จํานวนปท่ีเคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท  :  9  เดือน   (ตั้งแต ป 2562) 

• วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ   :  3  ป  

• สัดสวนการถือหุนในบริษัท      :  -ไมม-ี 

     (ของตนเอง/คูสมรส/บุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ) 

• ประสบการณ/ความเชี่ยวชาญ   : ดานจัดซื้อ / โลจสิติกส / ทรัพยากรบุคคล 

• ประวัติการทํางานปจจุบัน 

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียน                           -ไมม-ี 

ดํารงตําแหนงบริษัทจดทะเบียนซ่ึงเปนบริษัทในกลุม   -ไมม-ี 

ดํารงตําแหนงบริษัทอ่ืนท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียนจํานวน  3 แหง 

ป2552 –ป2556 ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท นิวเทคคอรปอเรช่ัน จํากัด 

ป2551 –ป2551 ผูจัดการท่ัวไป, ผูจัดการฝายจัดซื้อสวนกลาง บริษัท C.P Group (ประเทศจีน) 

ป2537 – ป2551 ผูจัดการฝายจัดซื้อ, ผูจัดการฝายโลจิสติกส บริษัท โจตัน(ประเทศไทย) จํากัด 

ดํารงตําแหนงบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน    -ไมม-ี 

ดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  -ไมม-ี 

• คุณสมบัติตองหาม 
- ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 

- ไมมีประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท  บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือบริษัทท่ีเก่ียวของ ในรอบปท่ีผานมา 
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• การเขารวมประชุม ในรอบปท่ีผานมา 
-      คณะกรรมการบริษัท     2/2 ครั้ง 

-      คณะกรรมการบริหาร    5/6 ครั้ง  

-      สามัญผูถือหุน       - ครั้ง 
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