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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 

ขอ้มลูของกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ  

และไดร้บัการเสนอชือ่กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ใหม ่
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4 

ชือ่-นามสกลุ / ต าแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้
ในบรษิทัฯ  

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างาน 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั /ประเภทธุรกจิ

1. นายพละ สขุเวช 77 - ปรญิญาวศิวกรรมศาสตร์ -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการอสิระ ดษุฎบัีณฑติกติตมิศักดิ์ 2542 – 2556 ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโพลเีอททลีนี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- CERT. in Advanced Management ประธานกรรมการ บมจ. ยเูนีย่น ปิโตรเคมคิอล / เคมภีัณฑ ์

Program (AMP), Harvard University U.S.A. การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่

- ปรญิญาบัตร   (ปรอ.333) 2557 – ปัจจุบัน ประธาน มลูนธิสิง่เสรมิการจัดการทรัพยากรและสิง่แวดลอ้มไทย (TREMI) 

หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐรว่มเอกชน ประธานอ านวยการ มลูนธิเิพือ่สถาบันปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย (PTIT) 

- M.S. Industrial Engineering(Operation Research) รองประธานกรรมการ Empire Asia Energy Group 

Oregon State University, USA. ประธานกรรมการ, กรรมการในบรษิทัตา่ง ๆ และทีป่รกึษาในอดตี

- CERT. in System Analysis in Water Resource Planning, 2548 – 2556 กรรมการ บจ. ไทยออยลเ์พาเวอร ์

US. Army Corp. of Engineers, USA. 2545 – 2556 ประธานกรรมการ บจ. บางกอกโพลเีอททลีนี 

- ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์(เกยีรตนิยิมอันดับ 2) 2544 – 2553 กรรมการ บมจ. ปตท.ส ารวจและผลติปิโตรเลยีม 

สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 2550 – 2552 กรรมการ บมจ. ไออารพ์ซี ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2551 กรรมการ บมจ. ปตท. อะโรเมตกิสแ์ละการกล่ัน 

2549 – 2551 กรรมการ บมจ. ปตท. เคมคีอล 

การอบรมหลกัสตูรของสมาคม 2548 – 2551 ประธานกรรมการ บมจ. ไทยโอลโิอเคม ี

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 2546 – 2551 กรรมการ บมจ. ไทยออยลพ์าวเวอร ์

- Directors Accreditation Program (DAP) 14/2004

- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001

- Role of the Compensation Program (RCC) 3/2007 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 

2542 ทวตียิาภรณ์มงกฎุไทย 

2543 ตตยิจุลจอมเกลา้วเิศษ 
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วนัเดอืนปีทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการบรษิทัคร ัง้แรก 18 กมุภาพันธ ์2557 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระท าผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ

2. ไมม่ปีระวัตกิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษัิทในรอบปี ทีผ่า่นมา

การเขา้รว่มประชุมในปี 2560 จ านวนครัง้ รอ้ยละ 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 6/7 86 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 0/1 - 

การประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 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 

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั

2. นายประสัณห ์เชือ้พานชิ 65 - บัญชบัีณฑติ (เกยีรตนิยิมอันดับ 2) -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการอสิระ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ - ประกาศนยีบัตรชัน้สงูทางการ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาและ สอบบัญชี การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

พจิารณาคา่ตอบแทน - Executive Management Programme เม.ย.2560 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากัด 

Ivey School of Business และคณะกรรมการคณะท างานสูค่วามย่ังยนื 

University of Western Ontario เม.ย.2559 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.พทีที ีโกลบอล เคมคีอล 

Canada เม.ย.2555 -ปัจจุบัน กรรมการอสิระ และประธาน ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) 

- Leading Professional Services กรรมการตรวจสอบ 

Firm, Harvard Business School การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่ 

Boston, USA 2560 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบัน 

กรรมการบรษัิทไทย 

- กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 

การอบรมหลกัสตูรของสมาคม คณะกรรมการตรวจสอบและ ราชการ 

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ประเมนิผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

- Directors Certification Program (DCP) 119/2009 - กรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นบัญชี คณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการ 

- Financial Institutions Governance Program (FGP) 6/2013 และกรรมการตรวจสอบ ประกอบธุรกจิประกันภัย 

- Board Matters and Trends (BMT) 2/2017 - ผูท้รงคณุวุฒดิา้นบัญชี คณะกรรมการพจิารณาการทุม่ตลาด 

และการอดุหนุน กระทรวงพาณชิย ์

- ประธานกรรมการ คณะกรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบัน 

โครงการส ารวจการก ากับดแูล กรรมการบรษัิทไทย 

กจิการบรษัิทจดทะเบยีนไทย
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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

- กรรมการ คณะกรรมการแนวรว่ม สมาคมสง่เสรมิสถาบัน 

ปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการ กรรมการบรษัิทไทย 

ตอ่ตา้นการทจุรติ

- กรรมการ คณะกรรมการ มหาวทิยาลัยมหดิล 

ตรวจสอบ  การบรหิารงาน

- กรรมการบรหิารเงนิและทรัพยส์นิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบรุ ี

2558 – 2560 IFRS Advisory Council 

2557 – 2560 นายกสภาวชิาชพีบัญช ี

2555 – 2560 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ กองทนุประกันวนิาศภัย  

กระทรวงการคลัง 

2551 – 2555 - ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ 

ประเทศไทย 

- ประธานกรรมการบรหิารรว่ม บรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ 

Southeast Asia Peninsula Region 

(ไทย มาเลเซยี เวยีดนาม กัมพชูา ลาว) 

วนัเดอืนปีทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการบรษิทัคร ัง้แรก 18 กมุภาพันธ ์2557 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระท าผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ

2. ไมม่ปีระวัตกิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษัิทในรอบปี ทีผ่า่นมา

การเขา้รว่มประชุมในปี 2560 จ านวนครัง้ รอ้ยละ 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 4/7 57 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 2/4 50 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 0/1 - 

การประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 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 ปี ยอ้นหลงั

ชว่งเวลา ต าแหนง่ บรษิทั

3. นายสมภพ พรหมพนาพทิักษ์ 50 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 0.03 -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

กรรมการ, สาขาการบรหิารจัดการ กรรมการบรหิาร, 

กรรมการบรหิาร, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการสรรหาและพจิารณา 

กรรมการสรรหาและพจิารณา - Master Business Administration คา่ตอบแทน, 

คา่ตอบแทน, (Finance), California State ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบัิตกิาร 

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

กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพัน - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ การด ารงต าแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษัิท (ภาคภาษาอังกฤษ) ไมม่ ี

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ การด ารงต าแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กลุม่บรษัิทในเครอื 

การอบรมหลกัสตูรของสมาคม บมจ.ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Directors Certification Program (DCP) 106/2008

- Directors Certification Program Update (DCPU) 1/2014

- Company Secretary Program (CSP) 31/2009

- Exam-Diploma Examinations 24/2009

- Executive Development Program

วนัเดอืนปีทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการบรษิทัคร ัง้แรก 18 กมุภาพันธ ์2557 

ประวตักิารท าผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระท าผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ

2. ไมม่ปีระวัตกิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษัิทในรอบปี ทีผ่า่นมา

การเขา้รว่มประชุมในปี 2560 จ านวนครัง้ รอ้ยละ 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 7/7 100 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 1/1 100 

การประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 1/1 100 




