
เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 
29 เมษายน 2558 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่3 
(1) ขอ้มูลเบือ้งตน้ของกรรมการทีพ่น้จากตําแหนง่ตามวาระ และไดร้บัการเสนอชือ่กลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ใหม ่

ชือ่ - สกลุ : นายวคิ  กจิโอธาน  

อาย ุ : 49 ปี  

ตําแหน่งปัจจบุนั : กรรมการบรษัิท  
 กรรมการบรหิาร 

    ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม 
    กรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิท 

วนัทีรั่บตําแหน่ง : 18 พฤษภาคม 2554 

สดัสว่นการถอืหุน้ (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557) : 0.2%  

คณุวฒุกิารศกึษา : MS in Industrial and Systems Engineering, Ohio University 
  Focus : Engineering Management 

 : BS in Industrial and Systems Engineering, Ohio University 

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั : Directors Accreditation Program 
กรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปียอ้นหลงั)  

2556 – ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท, กรรมการบรหิาร, บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน)  
   ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม 

2554 – 2556 กรรมการบรษัิท, ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายวศิวกรรม บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ทเีอสอ ีโอเปอเรชัน่ส ์จํากดั 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ไทย โซลา่ร ์รนีวิเอเบลิ จํากัด 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท สยาม โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่1 จํากดั 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ทเีอสอ ีรูฟทอป จํากัด 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท กรนี รูฟทอป จํากดั 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท คลนี โซลา่ร ์จํากดั 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท แชมป์ เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เซนทรัล รูฟทอป จํากดั 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท นอรท์ รูฟทอป จํากดั 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท รูฟ เอ็นเนอรย์ี ่จํากดั 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ลัคกี ้โซลา่ร ์จํากดั 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เวลิด ์โซลา่ร ์จํากดั 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท โฮม รูฟทอป จํากดั 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท วนิ วนิ อนิเวสทเ์มน้ท ์จํากดั 

2551 – 2553 General Manager   Husky Injection Molding System Ltd. 

ประวตักิารทําผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีผา่นมา :  ไมม่ ี  

การมสีว่นไดเ้สยีกบับรษัิท หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ :  ไมม่ ี

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท : ไมม่ ี

การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการตา่ง ๆ ในปี 2557    
- คณะกรรมการบรหิาร 13/13 
- คณะกรรมการบรษัิท 7/7 
- สามัญผูถ้อืหุน้ 1/1 

หนา้ 1 จาก 4 หนา้ 



เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 
29 เมษายน 2558 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่3 
(2) ขอ้มูลเบือ้งตน้ของกรรมการทีพ่น้จากตําแหนง่ตามวาระ และไดร้บัการเสนอชือ่กลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ใหม ่

ชือ่ - สกลุ : นายพละ สขุเวช 

อาย ุ : 74 ปี  

ตําแหน่งปัจจบุนั :  กรรมการอสิระ  

วนัทีรั่บตําแหน่ง : 9 สงิหาคม 2556 

สดัสว่นการถอืหุน้ (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557) : ไมม่ ี 

คณุวฒุกิารศกึษา : ปรญิญาวศิวกรรมศาสตร ์ดษุฏบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์
  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 : CERT. in Advanced Management Program (AMP) 
  Harvard University U.S.A. 

 : M.S.Industrial Engineering (Operation Research) 
  Oregon State University,USA. 

 : CERT. in System Ananlysis in Water Resource Planning, 
  US. Army Corp. of Engineers, USA. 

 : ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์(เกยีรตนิยิมอนัดับ 2) 
  สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 : ปรญิญาบตัร (ปรอ.333) 
  หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั : Directors Accreditation Program 
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) : Role of the Chairman Program 
 : Role of the compensation Program 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปียอ้นหลงั) 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่ 

ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหา   สมาชกิสภาปฏริปูแหง่ชาตดิา้นพลงังาน 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   บมจ. ยเูนีย่นปิโตรเคมคีอล 

2545 – 2556 ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโพลเีอททลีนี  

2548 – 2556 กรรมการ บจ. ไทยออยลเ์พาเวอร ์ 

2544 – 2553 กรรมการ บมจ. ปตท.สํารวจและผลติปิโตรเลยีม  

2550 – 2552 กรรมการ บมจ. ไออารพ์ซี ี 

2549 – 2551 กรรมการ บมจ. ปตท.เคมคิอล 

2548 – 2551 ประธานกรรมการ บจ. ไทยโอลโิอเคม ี 

2546 – 2551 กรรมการ บมจ. ไทยออยลพ์าวเวอร ์ 

2551 กรรมการ บมจ. ปตท.อะโรเมตสิแ์ละการกลัน่ 

ประวตักิารทําผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีผา่นมา :  ไมม่ ี  

การมสีว่นไดเ้สยีกบับรษัิท หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ :  ไมม่ ี

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท : ไมม่ ี

การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการตา่ง ๆ ในปี 2557    
- คณะกรรมการบรษัิท 5/7 
- สามัญผูถ้อืหุน้ 0/1 

 
  

หนา้ 2 จาก 4 หนา้ 



เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 
29 เมษายน 2558 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่3 
(3) ขอ้มูลเบือ้งตน้ของกรรมการทีพ่น้จากตําแหนง่ตามวาระ และไดร้บัการเสนอชือ่กลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ใหม ่

ชือ่ - สกลุ : นางศริเิพ็ญ  สตีสวุรรณ 

อาย ุ : 66 ปี  

ตําแหน่งปัจจบุนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ 

วนัทีรั่บตําแหน่ง : 9 สงิหาคม 2556 

สดัสว่นการถอืหุน้ (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557) : ไมม่ ี 

คณุวฒุกิารศกึษา : Master of Business Administration  
  Wichita State University, Kansas, USA. 
 : พาณชิยศาสตรบ์ณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั : Directors Certification Program 
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) : Audit Committee Program  
 : Role of the Compensation Program 

ประสบการณ์ทํางาน (5 ปียอ้นหลงั) 

2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่ 

ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บมจ. ทนุธนชาต 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

ปัจจุบนั กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. เสรมิสขุ 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   บล. จัดการกองทนุรวม โซลารสิ 

ปัจจุบนั กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ Fraser and Neave, Limited Singapore 
 กรรมการสรรหากรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

2556 – 2557 กรรมการอสิระกรรมการตรวจสอบ  Frasers Centerpoint Limited, Singapore 
 กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

2543 – 2550 กรรมการผูอํ้านวยการ   บมจ. ชนิ คอรป์อเรชัน่ 

ประวตักิารทําผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีผา่นมา :  ไมม่ ี  

การมสีว่นไดเ้สยีกบับรษัิท หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ :  ไมม่ ี

การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท : ไมม่ ี

การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการตา่ง ๆ ในปี 2557    
- คณะกรรมการบรษัิท 6/7 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 
- สามัญผูถ้อืหุน้ 1/1 

 
 

 

 

 

 

 

หนา้ 3 จาก 4 หนา้ 



เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 
29 เมษายน 2558 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่3 
(4) ขอ้มูลเบือ้งตน้ของกรรมการทีพ่น้จากตําแหนง่ตามวาระ และไดร้บัการเสนอชือ่กลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ใหม ่

ชือ่ - สกลุ : นายประสณัห ์ เชือ้พานชิ  
อาย ุ : 62 ปี  
ตําแหน่งปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ 
  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
วนัทีรั่บตําแหน่ง : 9 สงิหาคม 2556 
สดัสว่นการถอืหุน้ (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557) : ไมม่ ี 
คณุวฒุกิารศกึษา : บญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิยิมอนัดับ 2)  
  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 : ประกาศนยีบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัช ี
 : Executive management programme, 

Ivey School of Business, University of Western Ontario, Canada  
 : Leading Professional Services Firm,  
  Harvard Business School Boston, USA  
การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั : Directors Certification Program 
กรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

ประสบการณ์ทํางาน   
2556 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบกรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
ปัจจุบนั นายกสภาวชิาชพีบญัช ี
ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นบญัช ี คณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิ 
    การประกอบธรุกจิประกนัภัย 
ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นบญัช ี คณะกรรมการพจิารณาการทุม่ตลาด 
    และการอดุหนุน 
ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ   กองทนุประกนัวนิาศภัยกระทรวงการคลงั 
ปัจจุบนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 
ปัจจุบนั กรรมการอสิระ   บจ. น่ําเฮงคอนกรตี 
ปัจจุบนั นายกสมาคมนสิติเกา่   คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี
    แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร   คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญช ี
    จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ปัจจุบนั คณะอนุกรรมาธกิารปฏริูปเศรษฐกจิ 
 ระหวา่งประเทศและประเด็นอืน่ดา้นเศรษฐกจิ 
ปัจจุบนั คณะกรรมการทีป่รกึษา   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 ดา้นการกํากับดแูลกจิการและนโยบาย 
ปัจจุบนั  IFRS Advisory Council 
2551 – 2555 ประธานกรรมการบรหิาร  บรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาล ์คเูปอรส์ประเทศไทย 
2551 – 2555 ประธานกรรมการบรหิารร่วม บรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาล ์คเูปอรส์  
    Southeast Asia Peninsula Region 
    (ไทย มาเลเซยี เวยีดนาม กมัพูชา ลาว) 
ประวตักิารทําผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีผา่นมา :  ไมม่ ี  
การมสีว่นไดเ้สยีกบับรษัิท หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ :  ไมม่ ี
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท : ไมม่ ี

การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตา่ง ๆ ในปี 2557    
- คณะกรรมการบรษัิท 6/7 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 3/5 
- คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 2/3 
- สามัญผูถ้อืหุน้ 1/1 

หนา้ 4 จาก 4 หนา้ 


