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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

1. นายพรหมนิทร ์เลศิสรุยิเ์ดช 61 - National Health Administration -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 
    Japan (May – June 1992)    รองประธานกรรมการบรษัิท  

ต าแหนง่ในบรษิทั  - อนุมัตบัิตรเวชศาสตรป้์องกัน   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

กรรมการอสิระ    คลนิกิ จากแพทยสภา    ไมม่ ี  

รองประธานกรรมการบรษัิท  - Fellowship in Public   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

    Administration Ottawa   2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบรษัิท โรงพยาบาลพระราม 9 

    University and Carleton   2557 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบรหิาร โรงพยาบาลพระราม 9 

    University, Canada   2556 – ปัจจุบัน อปุนายกสมาคมมหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยชนิวัตร 

  - แพทยศาสตรบั์ณฑติ    ชนิวัตรและประธานคณะกรรมการ  

    คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาล    อ านวยการ  

    รามาธบิด,ี มหาวทิยาลัยมหดิล   2556 – 2557  ทีป่รกึษาคณะกรรมการยทุธศาสตร ์ รัฐบาลนางสาวยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร 

  - วทิยาศาสตรบั์ณฑติ    เพือ่การฟ้ืนฟแูละสรา้งอนาคต  

    สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์    ประเทศ (กยอ.)  

    คณะวทิยาศาสตร,์   ต าแหนง่ส าคญัทางการเมอืง  

    มหาวทิยาลัยมหดิล   ม.ีค. 2548 – ก.ย. 2549      เลขาธกิารนายกรัฐมนตร ี

     ก.พ. 2546 – ม.ีค. 2548      รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพลังงาน 

     ต.ค. 2545 – ก.พ. 2546      รองนายกรัฐมนตร ี

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

     เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ เครือ่งราชอสิรยิาภรณต์า่งประเทศ 

     2546 มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก The Most Honorable Order of 

     2545 มหาวชริมงกฎุ Seri Paduka Mahkota Brunei 

     2544 ประถมาภรณ์มงกฎุไทย 3rd Class (SMB) 

วนัเดอืนปีทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการบรษิทั 18 กมุภาพันธ ์2557 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระท าผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

 2. ไมม่ปีระวัตกิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษัิทในรอบปี ทีผ่า่นมา 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2558  จ านวนครัง้ คดิเป็น 

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 8/8 100% 

 การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 1/1 100% 

คณุสมบตัเิพิม่เตมิส าหรบักรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ การมสีว่นไดเ้สยีกับบรษัิท / บรษัิทใหญ ่/ บรษัิทยอ่ย / บรษัิทร่วม หรอื นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ในปัจจุบัน หรอืในชว่ง 2 ปี ทีผ่่านมา 

1 เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอื ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ า  ไมเ่ป็น 

2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3 มคีวามสัมพันธท์างธุรกจิอยา่งมนัียส าคัญ อันอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ ไมม่ ี
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

2. คณุบญุช ูดเิรกสถาพร 69 - ปรญิญาบัญชบัีณฑติ  -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ  บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 
    (เกยีรตนิยิมอันดับ 2)    กรรมการตรวจสอบ  

ต าแหนง่ในบรษิทั    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

กรรมการอสิระ  - ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตประเทศ    ไมม่ ี  

กรรมการตรวจสอบ    อังกฤษ   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

  - วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   2553 – เม.ย. 2558 กรรมการ บจ. สากลเอนเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

    หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร   2555 – 2557 ทีป่รกึษา บจ. กฟผ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล / ไฟฟ้า 

    ภาครัฐรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ที ่10   2549 – 2556 ประธานคณะท างานบรหิาร บจ. ราชบรุเีพาเวอร ์/ พลังงาน 

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม   2549 – 2551 ประธานกรรมการ บจ. ไตรเอนเนอจี ้/ พลังงาน 

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2546 – 2550 กรรมการ บลจ. จัดการกองทนุไทยพาณชิย ์

  -  Directors Certification Program      

     DCP 14/2002      

  -  Directors Diploma Program      

  -  Charter Director Class      

     R-CDC 5/2009      

  -  The Board’s Role in Mergers      

     and Acquisitions      

     M&A 1/2011      

วนัเดอืนปีทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการบรษิทั 18 กมุภาพันธ ์2557 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระท าผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

 2. ไมม่ปีระวัตกิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษัิทในรอบปี ทีผ่า่นมา 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2558  จ านวนครัง้ คดิเป็น 

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 8/8 100% 

 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 100% 

 การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 1/1 100% 

คณุสมบตัเิพิม่เตมิส าหรบักรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ การมสีว่นไดเ้สยีกับบรษัิท / บรษัิทใหญ ่/ บรษัิทยอ่ย / บรษัิทร่วม หรอื นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ในปัจจุบัน หรอืในชว่ง 2 ปี ทีผ่่านมา 

1 เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอื ทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับเงนิเดอืนประจ า  ไมเ่ป็น 

2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย ไมเ่ป็น 

3 มคีวามสัมพันธท์างธุรกจิอยา่งมนัียส าคัญ อันอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ ไมม่ ี
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

3. นายแมทธวิ กจิโอธาน 49 - MSC (Management) Imperial 0.3 นอ้งชาย 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 
    College, University of London  นายวคิ การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ต าแหนง่ในบรษิทั  - Bachelor of Commerce,   กจิโอธาน 2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

กรรมการบรษัิท    University  of Toronto    ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพัน

บรษัิท 

 การอบรมหลกัสตูรของสมาคม    ประธานกรรมการการลงทนุ  

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย    กรรมการผูม้อี านาจลงนาม  

  -  Directors Accreditation Program   2558 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบรษัิท บมจ. อนิเด็กซ ์ครเีอทฟี วลิเลจ 

     DAP 57/2006    และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม  

  -  Directors Certification Program   ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บอีซี ีเวลิด ์

    DCP 95/2007   ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โอเชยีนกลาส 

     การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

     2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรษัิท บจ. เวฟ ทวี ี

      และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม บจ. เวฟ ฟู้ด กรุป๊ 

       บจ. เวฟ พคิเจอรส์ 

       บจ. ซวีดี ีออแกไนเซอร ์

     2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบรษัิท บจ. เอ็ฟฟิเชยีนท ์องิลชิ เซอรว์สิเซส 

      และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม  

     2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบรษัิท บจ. เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์

      และกรรมการผูม้อี านาจลงนาม  

วนัเดอืนปีทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการบรษิทั 18 กมุภาพันธ ์2557 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระท าผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

 2. ไมม่ปีระวัตกิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษัิทในรอบปี ทีผ่า่นมา 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2558  จ านวนครัง้ คดิเป็น 

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 7/8 87.5% 

 การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 1/1 100% 
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ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั 

4. นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์ 48 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 
กรรมการ,    สาขาการบรหิารจัดการ    กรรมการบรหิาร,  

กรรมการบรหิาร,    มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์    กรรมการสรรหาและพจิารณา  

กรรมการสรรหาและพจิารณา  - Master Business Administration    คา่ตอบแทน,  

คา่ตอบแทน,    (Finance), California State    ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร  

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร,    University   2555 – 2556 ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ บจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพัน  - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษัิท    (ภาคภาษาอังกฤษ)    ไมม่ ี  

    มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์   การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กลุม่บรษัิทในเครอื 

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     บมจ.ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

  -  Directors Certification Program   2552 – 2554 กรรมการ บมจ. แคปปิตอล เอ็นจเินยีริง่ เน็ตเวริค์ 

     DCP 106/2008   2551 – 2555 กรรมการ, บมจ. อเีอ็มซ ี

  -  Directors Certification Program    ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ  

     Update      

     DCPU 1/2014      

  - Company Secretary Program      

     CSP 31/2009      

  -  Exam-Diploma Examinations      

     Exam 24/2009      

  -  Executive Development Program      

วนัเดอืนปีทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการบรษิทั 18 กมุภาพันธ ์2557 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระท าผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

 2. ไมม่ปีระวัตกิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษัิทในรอบปี ทีผ่า่นมา 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2558  จ านวนครัง้ คดิเป็น 

 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 8/8 100% 

 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 100% 

 การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 8/8 100% 

 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 2/2 100% 

 การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 1/1 100% 

 


