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เอกสารประกอบการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 
7 เมษายน 2564 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

ชื่อ - สกุล / อายุ สัดส่วน ความสัมพันธ์
 ตําแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ในบริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

1. นายพละ สุขเวช 81 - ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ� ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจุจบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
- กรรมการอิสระ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ - CERT. in Advanced Management Program (AMP),

Harvard University U.S.A. การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ปริญญาบัตร (ปรอ.333) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาค 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมิคอล 
   รัฐร่วมเอกชน
 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ปตท. เคมีคอล
- M.S. Industrial Engineering (Operation Research) 2551- ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ยูนิไทยไลน์ 

Oregon State University, USA.
- CERT. in System Analysis in Water Resource Planning, การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
US. Army Corp. of Engineers, USA. 2554 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. เอ็มไพร์ เอเซีย กรุ๊ป 

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซียูอีแอล จํากัด
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธาน สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ ไทยออลย์พาวเวอร์
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2549 – ปัจจุบัน ประธาน มูลนิธิส่งเสริมการจัดการทรัพยากร
- Directors Accreditation Program (DAP) 14/2004 และสิ่งแวดล้อมไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. บางกอก โพลีเอทธิลีน
- Role of the Compensation Program (RCC) 3/2007

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ไม่มี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2542 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
2543 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

วันที่ได้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัทครั�งแรก: กรรมการอิสระ           18 กุมภาพันธ์ 2557 (7 ปี 2 เดือน)

กรรมการตรวจสอบ     11 เมษายน 2562 (2 ปี ) 

ไม่มี

1. ไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทําโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563: ประชุม จํานวนครั�ง ร้อยละ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 86

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 100

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 1/1 100

คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ: การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง   2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา ไม่เป็น

ไม่เป็น

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

คุณสมบัติต้องห้าม:

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย



เอกสารประกอบการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 
7 เมษายน 2564 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

ชื่อ - สกุล / อายุ สัดส่วน ความสัมพันธ์
 ตําแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ในบริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

2. นายสมภพ พรหมพนาพิทักษ์ 54 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารจัดการ ไม่มี ไม่มี 2557 – ปัจุจบัน กรรมการ บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
- กรรมการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหาร - Master Business Administration (Finance), กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน California State University ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  (ภาคภาษาอังกฤษ) เลขานุการบริษัท
- เลขานุการบริษัท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
- กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- Thailand Energy Academy (TEA10) ไม่มี
- Directors Certification Program (DCP) 106/2008
- Directors Certification Program Update (DCPU) 1/2014 การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- Company Secretary Program (CSP) 31/2009 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม กลุ่มบริษัทในเครือ 
- Exam-Diploma Examinations 24/2009 บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่
- Executive Development Program (EDP7)

การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษัทครั�งแรก: 18 กุมภาพันธ์ 2557 (7 ปี 2 เดือน)

ไม่มี

1. ไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทําโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563: ประชุม จํานวนครั�ง ร้อยละ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 100

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 100

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 5/5 100

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 1/1 100

คุณสมบัติต้องห้าม:

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:
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ชื่อ - สกุล / อายุ สัดส่วน ความสัมพันธ์
 ตําแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม การถือหุ้น ทางครอบครัว ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ในบริษัท (%) ระหว่างผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ

3. นายประพันธ์ ทรัพย์แสง 74  - นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ�) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2552 ไม่มี ไม่มี การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการอิสระ  - ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร)์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2545 ไม่มี
 - กรรมการตรวจสอบ  - เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2513

 - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) เหรียญทองคําคนแรกของ การดํารงตําแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2512 ปัจจุบัน อาจารย์สอนพิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตค. 2554 - กย. 2560 ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอุทธรณ์ 
การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตค. 2550 - กย. 2554 ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลฎีกา 
     ไม่มี ตค. 2547 - กย. 2550 ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง ศาลฎีกา 

ทางการเมือง
การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตค. 2545 - กย. 2547 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลฎีกา 
 - หลักสูตรการบริหารการะบวนการยุติธรรมชั�นสูง   (บยส.8) ตค. 2541 - กย. 2545 ผู้พิพากษา ศาลฎีกา 
 - หลักสูตรระงับข้อพิพาทและการเจราจาต่อรอง ตค. 2538 - กย. 2541 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลอุทธรณ์ 
 - หลักสูตรกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตค. 2534 - กย. 2538 ผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ 
 - หลักสูตรการเงินธุรกิจสําหรับนักกฎหมาย มค. 2533 - กย. 2534 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลแพ่ง
 - หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และกลไกธุรกิจสําหรับผู้พิพากษา เมย. 2531 - มค. 2533 ผู้พิพากษา ศาลแพ่ง
 - หลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เมย. 2530 - มีค. 2531 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจํากระทรวง ศาลแพ่ง
 - หลักสุตรกฎหมายล้มละลายและฟื�นฟูกิจการ ช่วยราชการในตําแหน่งผู้พิพากษา
 - หลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
 - หลักสูตรกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง เลือกตั�ง และคดีทุจริต การดํารงตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
   ของนักการเมือง มหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส ไม่มี
 - หลักสูตรการเจรจาต่อรองและระงับข้อพิพาท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
2540 มหาประถมาภรณ์ช้างเผือก (5 ธค. 2540)
2539 เหรียญจักรพรรดิมาลา (5 ธค. 2539)
2535 มหาวชิรมงกุฏ (5 ธค. 2535)
2532 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (5 ธค. 2532)
2529 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (5 ธค. 2529)
2526 ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (5 ธค. 2526)
2522 ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย (5 ธค. 2522)
2519 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (5 ธค. 2519)

ไม่มี

1. ไม่มีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทําโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ: การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง   2 ปี ที่ผ่านมา

1.  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา ไม่เป็น

ไม่เป็น

3.  มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

คุณสมบัติต้องห้าม:

2.  เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย




