
 

 

  เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 
22 เมษายน 2562 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่4 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

ขอ้มลูของผูท้ ีไ่ดร้บัการเสนอชือ่เพือ่แตง่ต ัง้เป็นกรรมการ 
 

 

 

 

 

 



 

 

  เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 
22 เมษายน 2562 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่4 

 

 

   

 

ชือ่-นามสกลุ / ตําแหนง่ อาย ุ
(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ 

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางาน 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั 

1. นายพรหมนิทร ์เลศิสรุยิเ์ดช 64 - National Health Administration -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 
    Japan (May – June 1992)    รองประธานกรรมการบรษัิท  

- กรรมการอสิระ  - อนุมัตบัิตรเวชศาสตรป้์องกัน   การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- รองประธานกรรมการบรษัิท    คลนิกิ จากแพทยสภา    -ไมม่-ี  

  - Fellowship in Public   การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่  

 

   Administration Ottawa   2560 – 2561 ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร โรงพยาบาลพระราม 9 

   University and Carleton   2556 – ปัจจุบัน อปุนายกสมาคมและประธาน มหาวทิยาลัยชนิวัตร 

   University, Canada    คณะกรรมการอํานวยการ  

 - แพทยศาสตรบั์ณฑติ   2557 – 2560 คณะกรรมการบรษัิทและ โรงพยาบาลพระราม 9 

   คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาล    คณะกรรมการบรหิาร  

   รามาธบิด,ี มหาวทิยาลัยมหดิล   2556 – 2557  ทีป่รกึษาคณะกรรมการยทุธศาสตร ์ รัฐบาลนางสาวยิง่ลักษณ์ ชนิวัตร 

 - วทิยาศาสตรบั์ณฑติ    เพือ่การฟ้ืนฟแูละสรา้งอนาคต  

   สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์    ประเทศ (กยอ.)  

   คณะวทิยาศาสตร,์      

   มหาวทิยาลัยมหดิล      

    ตําแหนง่สําคญัทางการเมอืง 

    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 ี

     เครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์ เครือ่งราชอสิรยิาภรณต์า่งประเทศ 

     2546 มหาปรมาภรณ์ชา้งเผอืก The Most Honorable Order of 

     2545 มหาวชริมงกฎุ Seri Paduka Mahkota Brunei 

     2544 ประถมาภรณ์มงกฎุไทย 3rd Class (SMB) 



 

 

  เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 
22 เมษายน 2562 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่4 

 

 

   

 

 

วนัเดอืนปีทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการบรษิทัคร ัง้แรก 18 กมุภาพันธ ์2557 

ประวตักิารทําผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยส์นิซึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

 2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษัิทในรอบปี ทีผ่า่นมา 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2561  จํานวนครัง้ รอ้ยละ 
 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 7/10 70 
 การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 1/1 100 

คณุสมบตัเิพิม่เตมิสําหรบักรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ การมสีว่นไดเ้สยีกับบรษัิท / บรษัิทใหญ ่/ บรษัิทยอ่ย / บรษัิทร่วม หรอื นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ในปัจจุบัน หรอืในชว่ง 2 ปี ทีผ่่านมา 
1 เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอื ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจํา  ไมเ่ป็น 
2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย ไมเ่ป็น 
3 มคีวามสัมพันธท์างธุรกจิอยา่งมนัียสําคัญ อันอาจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ ไมม่ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 
22 เมษายน 2562 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่4 

 

 

   

 

ชือ่-นามสกลุ / ตําแหนง่ อาย ุ
(ปี) คณุวฒุทิางการศกึษา 

สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ 

ความสมัพ ั
นธท์าง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางาน 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั 

2. นางอังคณีย ์ฤกษ์ศริสิขุ 46 -   ปรญิญาโท บัญชมีหาบัณฑติ สาขา      

     บัญชกีารเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่/ พลังงาน 

- กรรมการบรษัิท  - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขา
บัญช ีมหาวทิยาลัยบูรพา 

  การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  (กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม)     2556 – ปัจจุบัน ประธานเจา้หนา้ที ่ บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

 

     บรหิารฝ่ายการเงนิ  

 การอบรมหลกัสตูรของสมาคม      

 สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   การดาํรงตําแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอืน่ 

 - Directors Accreditation Program (DAP) 138/2017 ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วอลลส์ตรที องิลชิ 
 - Chief Financial Officer Certification Program รุน่ที ่19/2015   (ประเทศไทย) 

     จัดโดยสภาวชิาชพีบัญช ีในพระบรมราชปูถัมภ ์     

 - อบรมหลักสตูรผูป้ฏบัิตงิานเลขานุการบรษัิท    กรรมการ บจ.เจฟเฟอร ์เรสโตรองต ์

     สมาคมบรษัิทจดทะเบยีนไทย      

        

วนัเดอืนปีทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการบรษิทัคร ัง้แรก 23 พฤษภาคม 2560 

ประวตักิารทําผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยส์นิซึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

 2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษัิทในรอบปี ทีผ่า่นมา 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2561  จํานวนครัง้ รอ้ยละ 
 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 9/10 90 
 การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 1/1 100 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่4 

 

 

   

 

ชือ่-นามสกลุ / ตําแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ   

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางาน 
ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั /ประเภทธุรกจิ 

3. นายอรัญ  อภจิาร ี   62 - ปรญิญาโท, สาขารัฐประสารศาสตร ์ -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2555 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบรษัิท บมจ. ทรซีกิตีไ้ฟว ์

    NATIONAL UNIVERSITY, U.S.A.    ประธานกรรมการบรหิาร  

  - ปรญิญาตร,ี สาขาอาชญวทิยา   2550 - 2553 ผูอํ้านวยการฝ่ายธุรกจิ บมจ. การบนิไทย 

     PORTLAND STATE UNIVERSITY, U.S.A   ตอบแทนลกูคา้  
        

  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม   การดาํรงตําแหนง่อืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2555 ประธานคณะทํางาน ศกึษาผลกระทบกรณีการผกูขาดระบบการสํารองทีน่ั่ง (GDS) 

  -  DCP    ระหวา่ง บรษัิทไทย-อะมาดอิสุ จํากัด และ บรษัิท การบนิไทย จํากัด (มหาชน) 

  -  หลักสตูร “ประกาศนยีบัตร  สถาบันกรรมการบรษัิทไทย” รุน่ 149 2554 กรรมการ บจ. ขนสง่ 

     2554 กรรมการ องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ 

        

  การอบรมสถาบนัอืน่   เครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์  

  - หลักสตูร “การบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะสําหรับนักบรหิารระดับสงู”  2548 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ จัตรุถาภรณ์ชา้งเผอืก (จ.ช.)  ชัน้ที ่4 

    รุน่ที ่5 สถาบันพระปกเกลา้ 2543 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ จัตรุถาภรณ์มงกฎุไทย (จ.ม.) ชัน้ที ่4 

  - หลักสตูร “ ผูบ้รหิารระดับสงูสถาบันวทิยาการตลาดทนุ” รุน่ 15 2541 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ เบญจมาภรณ์ชา้งเผอืก (บ.ช.) ชัน้ที ่5 

     

 

ประวตักิารทําผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่า่นมา ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยส์นิซึง่ไดก้ระทําโดยทจุรติ 

 2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษัิทในรอบปี ทีผ่า่นมา 

คณุสมบตัเิพิม่เตมิสําหรบักรรมการอสิระทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ การมสีว่นไดเ้สยีกับบรษัิท / บรษัิทใหญ ่/ บรษัิทยอ่ย / บรษัิทร่วม หรอื นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ในปัจจุบัน หรอืในชว่ง 2 ปี ทีผ่่านมา 
1 เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอื ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจํา  ไมเ่ป็น 
2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย ไมเ่ป็น 
3 มคีวามสัมพันธท์างธุรกจิอยา่งมนัียสําคัญ อันอาจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ ไมม่ ี

  


