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ขอ้มลูของผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ต ัง้เป็นกรรมการ 

 

 

 

 



 
 

  เอกสารประกอบการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
12 เมษายน 2565 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

 

 
 

 

ชือ่ - สกลุ / สดัสว่น ความสมัพนัธ์

 ต าแหนง่ คณุวฒุทิางการศกึษา / ประวตัอิบรม การถอืหุน้ ทางครอบครวั ช่วงเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน / บรษิทั

ในบรษิทั (%) ระหวา่งผูบ้รหิาร ประเภทธรุกจิ

1. นพ.พรหมนิทร ์เลศิสรุยิเ์ดช 68  - National Health Administration Japan (May - June 1992) ไมม่ี ไมม่ี เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี่

 - กรรมการอสิระ  - อนุมตับิัตรเวชศาสตรป้์องกนัคลนิกิ จากแพทยสภา 2564 - ปัจจบุัน กรรมการอสิระ / รองประธานกรรมการ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี่

 - รองประธานกรรมการ  - Fellowship in Public Administration Ottawa University   

 - ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา    and Carleton University, Canada การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน

   คา่ตอบแทน  - แพทยศาสตรบ์ัณฑติ คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี ไมม่ี

   มหาวทิยาลยัมหดิล

 - วทิยาศาสตรบ์ัณฑติ สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน

   คณะวทิยาศาสตร,์ มหาวทิยาลยัมหดิล 2557 – ปัจจุบัน อปุนายกสมาคมและประธานคณะกรรมการ มหาวทิยาลยัชนิวตัร

อ านวยการ

2560 – 2561 ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร โรงพยาบาลพระราม 9

2557 – 2560 คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการบรหิาร โรงพยาบาลพระราม 9

2556 – 2557 ทีป่รกึษาคณะกรรมการยทุธศาสตรเ์พือ่การฟ้ืนฟู รัฐบาลนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร

และสรา้งอนาคตประเทศ (กยอ.)

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั/กจิการทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท

ไมม่ี

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ ต าแหน่งทีส่ าคญัทางการเมอืง

2546   มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก  ม.ีค. 2548 – ก.ย. 2549   เลขาธกิารนายกรัฐมนตรี

2545   มหาวชริมงกฎุ ก.พ. 2546 – ม.ีค. 2548   รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลงังาน

2544   ประถมาภรณ์มงกฎุไทย ต.ค. 2545 – ก.พ. 2546   รองนายกรัฐมนตรี

ก.พ. 2544 – ต.ค. 2545   เลขาธกิารนายกรัฐมนตรี

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ตา่งประเทศ

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิทครัง้แรก: กรรมการอสิระ / รองประธานกรรมการ                    18 กมุภาพันธ ์2557  (8 ปี 2 เดอืน)

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน        7 เมษายน 2564  (1 ปี )    

ไมม่ี

1. ไมม่ปีระวตักิารกระท าผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ

2. ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา

การเขา้รว่มประชมุในปี 2564: ประชมุ จ านวนครัง้ รอ้ยละ

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 7/7 100

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 1/3* 33

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 1/1 100

คณุสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่: การมสีว่นไดเ้สยีกบับรษัิท / บรษัิทใหญ ่/ บรษัิทยอ่ย / บรษัิทรว่ม หรอื นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุัน หรอื ในชว่ง   2 ปี ทีผ่า่นมา

1.  เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอื ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ า ไมเ่ป็น

ไมเ่ป็น

3.  มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิอยา่งมนัียส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ ไมม่ี

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา:

คณุสมบัตติอ้งหา้ม:

2.  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย

*ไดรั้บการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2564

อายุ

The Most Honorable Order of Seri Paduka Mahkota Brunei  3rd Class (SMB) 
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ชือ่ - สกลุ / สดัสว่น ความสมัพนัธ์

 ต าแหนง่ คณุวฒุทิางการศกึษา / ประวตัอิบรม การถอืหุน้ ทางครอบครวั ช่วงเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน / บรษิทั

ในบรษิทั (%) ระหวา่งผูบ้รหิาร ประเภทธรุกจิ

2. นายอรญั  อภจิาร ี  65  - ปรญิญาโท สาขารัฐประสารศาสตร ์NATIONAL UNIVERSITY,U.S.A. ไมม่ี ไมม่ี 2562 – ปัจจบุัน    กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี่

 - กรรมการอสิระ  - ปรญิญาตร ีสาขาอาชญวทิยา PORTLAND STATE UNIVERSITY, U.S.A

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน

การอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 2555 – 2563 ประธานกรรมการบรษัิท บมจ. ทรซีกิตีไ้ฟว์

-  Directors Certification Program (DCP) 149/2011 ประธานกรรมการบรหิาร

2550 - 2553 ผูอ้ านวยการฝ่ายธรุกจิตอบแทนลกูคา้ บมจ. การบนิไทย

การอบรมหลกัสตุรตา่งๆ

- หลกัสตูร “การบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะส าหรับนักบรหิารระดบัสงู” การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน

  รุน่ที ่5 สถาบันพระปกเกลา้ 2555 ประธานคณะท างานศกึษาผลกระทบกรณีการผกูขาดระบบการส ารองทีน่ั่ง (GDS)

- หลกัสตูร “ ผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบันวทิยาการตลาดทนุ” รุน่ 15 ระหวา่ง บรษัิทไทย-อะมาดอิสุ จ ากดั และ บรษัิท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน)

2554 กรรมการ บจ. ขนสง่

2554 กรรมการ องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั/กจิการทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท

ไมม่ี

เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์

2548 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ จัตรุถาภรณ์ชา้งเผอืก (จ.ช.)  ชัน้ที ่4

2543 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ จัตรุถาภรณ์มงกฎุไทย (จ.ม.) ชัน้ที ่4

2541 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ เบญจมาภรณ์ชา้งเผอืก (บ.ช.) ชัน้ที ่5

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิทครัง้แรก: กรรมการอสิระ     22 เมษายน 2562  (3 ปี )

ไมม่ี

1. ไมม่ปีระวตักิารกระท าผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ

2. ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา

การเขา้รว่มประชมุในปี 2564: ประชมุ จ านวนครัง้ รอ้ยละ

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 6/7 86

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 1/1 100

คณุสมบัตเิพิม่เตมิส าหรับกรรมการอสิระทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่: การมสีว่นไดเ้สยีกบับรษัิท / บรษัิทใหญ ่/ บรษัิทยอ่ย / บรษัิทรว่ม หรอื นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุัน หรอื ในชว่ง   2 ปี ทีผ่า่นมา

1.  เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอื ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ า ไมเ่ป็น

ไมเ่ป็น

3.  มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิอยา่งมนัียส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ ไมม่ี

2.  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา:

คณุสมบัตติอ้งหา้ม:

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั

อายุ
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ชือ่ - สกลุ / อายุ สดัสว่น ความสมัพนัธ์

 ต าแหนง่ คณุวฒุทิางการศกึษา / ประวตัอิบรม การถอืหุน้ ทางครอบครวั ช่วงเวลา ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน / บรษิทั

ในบรษิทั (%) ระหวา่งผูบ้รหิาร ประเภทธรุกจิ

3. นางองัคณีย ์ฤกษศ์ริสิขุ 50  - ปรญิญาโท บัญชมีหาบัณฑติ สาขาบัญชกีารเงนิ ไมม่ี ไมม่ี ม.ีค. 2560 – ปัจจบุัน    กรรมการ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี่

 - กรรมการ    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรรมการผูม้อี านาจลงนาม

 - กรรมการผูม้อี านาจลงนาม  - ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิบัณฑติ สาขาบัญช ีมหาวทิยาลยับรูพา

การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีน

การอบรมหลกัสตูรของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 11 พ.ย. 2563 – ปัจจบุัน กรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

- Directors Accreditation Program: DAP รุน่ที ่138/2017 ม.ิย. 2556 - ปัจบุัน ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารฝ่ายการเงนิ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

การอบรมหลกัสตูรของสภาวชิาชพีบัญชใีนพระบรมราชปูถัมภ์ การด ารงต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน

- Chief Financial Officer Certification Program รุน่ที ่19 2563 - ปัจจบุัน กรรมการ บจ. เดอะ เมกะวตัต์

ปัจจบุัน กรรมการ กลุม่บรษัิทในเครอื 

การอบรมหลกัสตูรของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท์

- Strategic CFO in Capital Markets รุน่ที ่8 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนั/กจิการทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท

การอบรมหลกัสตูรของสมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย ไมม่ี

- ผูป้ฏบิัตงิานเลขานุการบรษัิท

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิทครัง้แรก: กรรมการ /กรรมการผูม้อี านาจลงนาม    23 พฤษภาคม 2560  (4 ปี 11 เดอืน)

ไมม่ี

1. ไมม่ปีระวตักิารกระท าผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรัพยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ

2. ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีทีผ่า่นมา

การเขา้รว่มประชมุในปี 2564: ประชมุ จ านวนครัง้ รอ้ยละ

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 7/7 100

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 1/1 100

คณุสมบัตติอ้งหา้ม:

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา:




