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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3  
 

ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระ 

 
  การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่นๆ 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด า ร งต า แห น่ งก รรมก า ร /
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

  
-ไมม่ี- 

 

 -ไมม่ี- -ไมม่ี- 

 

ท่านที่ 1  

ชื่อ-นาสกุล นายพระนาย กงัวาลรัตน์ 

 

ต าแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 4 เดือน 

สัญชาต ิ ไทย 

อาย ุ 43 ปี 

วุฒกิารศึกษา ▪ ปริญญาโท  
   บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
   วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ 

 ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

การอบรม ▪ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 170/2013  
 ▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 33/2005  

ประวัติการท างาน   

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ/ประธากรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

ก.พ. - พ.ย. 2556 ที่ปรึกษาด้านการพฒันาพลงังาน
ทดแทน 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559 การประชมุคณะกรรมการบริษัท  8/8 ครัง้  

การถอืหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 9.22 %  

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไมม่ี -  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไมม่ี -  
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  การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่นๆ 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด า ร งต า แห น่ งก รรมก า ร /
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

  
-ไมม่ี- 

 

 -ไมม่ี- -ไมม่ี- 

 

 

  

 

ท่านที่ 2  

ชื่อ-นาสกุล นายอณัณพ พุม่กมุาร 

 

ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 4 เดือน 

สัญชาต ิ ไทย 

อาย ุ 43 ปี 

วุฒกิารศึกษา ▪ ปริญญาโท  
   บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

การอบรม ▪ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 170/2013  
 ▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 100/2013  

ประวัติการท างาน   

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559 การประชมุคณะกรรมการบริษัท  8/8 ครัง้  

การถอืหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2.26%  

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไมม่ี -  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไมม่ี -  
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  การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่นๆ 
 

บริษัทจดทะเบียนอื่น กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

 
3 แหง่ 

- กรรมการ บมจ.อมตะวีเอ็น 
- กรรมการอิสระ/กรรมการ   
  ตรวจสอบ บมจ.เมืองไทยลีสซิง่ 
- กรรมการ บมจ.วีรีเทล 

 -ไมม่ี- -ไมม่ี- 

 
 

 

ท่านที่ 3 

ชื่อ-นาสกุล นายกมัพล ตติยกว ี

 

ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 4 เดือน 

สัญชาต ิ ไทย 

อาย ุ 56 ปี 

วุฒกิารศึกษา ▪ ปริญญาโท  
   วิศวกรรมอตุสาหการ University of Texas at  Arlington 

 ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต 
วิศวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมเคมี) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม ▪ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 2006  
 ▪ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 2006  

ประวัติการท างาน   

2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท เพาเวอร์ โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท อมตะวเีอ็น จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วีรีเทล จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559 การประชมุคณะกรรมการบริษัท  3/8 ครัง้  

การถอืหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง - ไมม่ี -  

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไมม่ี -  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไมม่ี -  
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบตัิในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมด้านคุณวฒุิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงที่ผา่นมาแล้ว โดยการด าเนินการจะเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่บริษัทได้ก าหนดแนวทางไว้ ดงันี ้

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้
ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

2. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ  โดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
ก. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
ข. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
ค. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีพงึ

มีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ ากนัเกิน
จ านวนที่จะพงึมีหรือพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

3. โดยกรรมการแตล่ะทา่นจะต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
ก. ไมป่ระกอบอาชีพหรือธุรกิจอื่นใดที่ขดัแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกบักลุม่บริษัท 
ข. เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิตามระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. 

4. การสรรหากรรมการอิสระ  
 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการอยา่งน้อย 3 ทา่น ที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัท 
 ส าหรับหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระแต่ละท่านนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาร่วมกนัถึงคณุสมบตัิ
ของผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชน และกฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   

5.  การสรรหากรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตัง้จากกรรมการอิสระของ
บริษัทที่มีคุณสมบตัิตามที่กฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยวา่ด้วยคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอยา่ง
น้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน   
 
 บริษัทจะคดัเลือกกรรมการหรือผู้บริหารส่วนใหญ่จากค าแนะน าของกรรมการและ/หรือผู้บริหารปัจจุบนั หลงัจากนัน้
คณะกรรมการจะร่วมกนัพิจารณาตามความเหมาะสมของบคุคลดงักลา่ว  เช่น พิจารณาจากคณุวฒุิ ประสบการณ์การท างาน และ
ช่ือเสยีงภายในวงการ เป็นต้น   
 

 

 


