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 สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4  
 

ประวัติกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชือ่ใหก้ลับเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระ 

2563-ปัจจบุนั  
กรรมการ บจ. บิก๊ เพาเวอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 

2562-ปัจจบุนั 
 

กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู ประจ าคณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์

2560- ปัจจบุนั  

กรรมการ บจ. พีเอสทีซี อินเตอรเ์นชั่นแนล ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 
กรรมการ บจ. พีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

2559 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 7 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 8 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
กรรมการ บจ. อรญั เพาเวอร ์ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
กรรมการ บจ. เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร ์ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าขนุพดัเพ็ง ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
กรรมการ บจ. เวลล ์โคราช เอ็นเนอรย์ี ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี ลงทนุในบริษทัอ่ืน 

ท่านที ่1  
ชื่อ-นามสกุล ดร.พระนาย กงัวาลรตัน ์  

อาย ุ 45 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร/ 
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 27 เมษายน 2560 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 2 ปี       
วุฒิการศึกษา ▪ ปรญิญาเอก 

    วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
▪ ปรญิญาโท  
   บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัอีสเทิรน์เอเชยี 
   วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

 ▪ ปรญิญาตรี  
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบรุี 

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

 ▪ หลกัสตูร     Executive Security Program, Internal Security Operations  Command 2017  
▪ หลกัสตูร     Safety Officer for Management Level 2018 

 

ประวัติการท างาน   
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กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 2 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 3 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 4 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
กรรมการ บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 
กรรมการ บจ. นวรตัน ์บีเวอรเ์รส ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 
กรรมการ บจ.เพาเวอร ์วี กรีน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
กรรมการ บจ. พีเอสที (อบุลราชธานี) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 

2556 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ บจ. ไบโอโกกรีน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 
กรรมการ บจ. วินดโ์กกรีน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลม 

ก.พ.-พ.ย. 2556  

ที่ปรกึษาดา้นการพฒันา
พลงังานทดแทน 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั สถานศกึษา 

2555 – ปัจจบุนั  

กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร  

บมจ. เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี 
ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและ
ตรวจวดัจดัการสภาพแวดลอ้ม 

กรรมการ บจ. โซล่ารโ์กกรีน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

2553 - ปัจจบุนั  

กรรมการ บจ. กนัหา โซล่าพาวเวอร ์ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

2541 - 2544 
  

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจ. เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จ าหน่ายและติดตัง้ อปุกรณโ์ทรคมนาคมการสื่อสาร 

 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ทีป่รึกษาในกจิการอืน่ๆ 
 

บริษัทจดทะเบียนอืน่ กิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัท จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 1 แห่ง 
กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ/ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 

-ไม่มี- 

 
 
 
 
 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุมในปี 2562 การประชมุคณะกรรมการบรษิัท                 6/6 ครัง้  
การประชมุสามญัผูหุ้น้                              1/1 ครัง้ 
การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้                        2/2 ครัง้ 

การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 4.08%  

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา - ไม่มี -  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -  
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2563 - ปัจจบุนั   

กรรมการ บริษัท บิก๊เพาเวอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 

กรรมการ บริษัท เกรฮาวด ์อินเตอร ์เทรด จ ากดั ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

2562 - ปัจจบุนั   

กรรมการ บริษัท ทีเอสเอชไอ เอ็นจิเนียริง จ ากดั ธุรกิจบริการก่อสรา้ง 

2560 - ปัจจบุนั 
  

กรรมการ บจ. พีเอสทีซี อินเตอรเ์นชั่นแนล ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 

กรรมการ บจ. พีเอสที เอ็มเอสดบับลิว 1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

2559 - ปัจจบุนั   

กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 7  ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 8  ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าสระยายโสม  ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 

กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าขนุพดัเพ็ง ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 

กรรมการ บจ. เวลล ์โคราช เอ็นเนอรย์ี  ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 

กรรมการ บจ. เศรษฐีสพุรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร ์ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 

กรรมการ บจ. อรญั เพาเวอร ์ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวภาพ 

2557 - ปัจจบุนั   

กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี ลงทนุในธุรกิจอ่ืน 

กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 

กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 2 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 3 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

 

ท่านที ่2  
ชื่อ-นามสกุล นายอณัณพ พุ่มกมุาร  

อาย ุ 45 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ/กรรมการ
ผูม้ีอ  านาจลงนาม 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 27 เมษายน 2560 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 2 ปี   

วุฒิการศึกษา ▪ ปรญิญาโท  
   บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ▪ ปรญิญาตรี  
   วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 

การอบรม ▪ หลกัสตูร     Director Accreditation Program (DAP) 100/2013 
 ▪ หลกัสตูร     Director Certification Program (DCP) 170/2013 
 ▪ หลกัสตูร     Safety Officer for Management Level 2018 
ประวัติการท างาน   
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กรรมการ บจ. พีเอสที เอนเนอรย์ี 4 ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 

กรรมการ บจ. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่ง ก่อสรา้งโรงไฟฟ้า 

กรรมการ บจ.เพาเวอร ์วี กรีน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

กรรมการ บจ. พีเอสที (อบุลราชธานี) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ 

2556 - ปัจจบุนั   

กรรมการ บจ. วินดโ์กกรีน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานลม 

กรรมการ บจ. โซล่ารโ์กกรีน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

2555 - ปัจจบุนั   

กรรมการ บจ. ไบโอโกกรีน ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวล 

2553 - ปัจจบุนั   

กรรมการ บจ. กนัหา โซล่าพาวเวอร ์ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

2551 - ปัจจบุนั   

กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่าย
ปฏิบตัิการ 

บมจ. เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี 
ธุรกิจออกแบบจ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดั
จดัการสภาพแวดลอ้ม 

 

 
  การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ทีป่รึกษาในกิจการอืน่ๆ 
 

บริษัทจดทะเบียนอืน่ กิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

-ไม่มี- 
 

-ไม่มี- 
-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุมในปี 2562 การประชมุคณะกรรมการบรษิัท                 6/6 ครัง้  
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้                          1/1 ครัง้ 
การประชมุวิสามญัผูหุ้น้                             2/2 ครัง้ 

การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 0.42%  

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา - ไม่มี -  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -  
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2562 - ปัจจบุนั 
  

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.แอดวานซ ์คอนเนคชั่น คอร์
ปอเรชั่น 

ธุรกิจของใชใ้นครวัเรือนและส านกังาน 

2560 - ปัจจบุนั   

กรรมการ บจ. บิก๊แก๊ส เทคโนโลยี ธุรกิจแก๊สและท่อส่งน า้มนั 

กรรมการ บจ.ไทย ไปป์ไลน ์เน็ตเวิรค์ ธุรกิจขนส่งน า้มนัโดยระบบขนส่งทางท่อ 

กรรมการ บมจ. บลิส-เทล  ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2559 - ปัจจบุนั 
  

กรรมการ บมจ. เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลยี ธุรกิจออกแบบ จ าหน่ายและติดตัง้ระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวดัจดัการ
สภาพแวดลอ้ม 

2555 - ปัจจบุนั 
  

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล  ธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือโดยการจ าน าทะเบียนรถและสินเช่ือส่วนบคุคล 

2555 - 2561 
  

กรรมการ บมจ. อมตะวีเอ็น  ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์

2555 - 2557 
  

กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. ทรีซิกตีไ้ฟว ์ ธุรกิจ สื่อ โฆษณา และประชาสมัพนัธ ์ 

2553 - ปัจจบุนั 
  

กรรมการ บมจ. วีรีเทล  ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ประเภท ศนูยก์ารคา้ อาคารส านกังาน และ
พืน้ที่เชิงพาณิชย ์

2553 - 2555 
  

กรรมการ คณะกรรมการก ากบันโยบาย
รฐัวิสาหกิจ 

รบัผิดชอบการด าเนินงานของรฐัวิสาหกิจ 

 

ท่านที ่3  
ชื่อ-นามสกุล นายกมัพล ตติยกว ี  

อาย ุ 60 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 27 เมษายน 2560 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 2 ปี   

วุฒิการศึกษา ▪ ปรญิญาโท  
   วิศวกรรมอตุสาหการ University of Texas at  Arlington 

 ▪ ปรญิญาตรี  
   วิศวกรรมศาสตร ์(วิศวกรรมเคมี) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรม ▪ หลกัสตูร      Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 55/2006 
 ▪ หลกัสตูร      Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 74/2006 
 ▪ หลกัสตูร      Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016) 
 ▪ หลกัสตูร      Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 25/2017 

ประวัติการท างาน   
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  การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ทีป่รึกษาในกิจการอืน่ๆ 
 

บริษัทจดทะเบียนอืน่ กิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

4 แห่ง 

1. กรรมการ/ บมจ. วีรเีทล 

2. กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/ บมจ. เมืองไทย 

แคปปิตอล 

3. กรรมการ/ บมจ. บลิส-เทล 

4. กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ /บมจ.แอดวานซ ์

คอนเนคชั่น คอรป์อเรชั่น 

1 แห่ง 

กรรมการ/ประธาน
เจา้หนา้ที่ฝ่ายบรหิาร / 
บรษิัท ไทย ไปป์ไลน ์
เน็ตเวิรค์ จ ากดั 

-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุมในปี 2562 การประชมุคณะกรรมการบรษิัท                 5/6 ครัง้  
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้                          1/1 ครัง้ 
การประชมุวิสามญัผูหุ้น้                             1/2 ครัง้ 

การถือหุน้บริษทัฯ ของกรรมการ/ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 2.22%  

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา - ไม่มี -  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -  
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หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในดา้นต่าง ๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงที่ผ่านมาแลว้ โดยการด าเนินการจะเป็นไปตามเกณฑข์อ้บงัคบัของบรษิัท ซึ่งบรษิัทไดก้ าหนดแนวทางไว ้ดงันี ้

1. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้
ตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรไทย และกรรมการของบรษิัทจะตอ้งเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด 

2. ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ  โดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้ 
ก. ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
ข. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
ค. บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีพึง

มีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

3. โดยกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งมีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี ้
ก. ไม่ประกอบอาชีพหรือธุรกิจอื่นใดที่ขดัแยง้ผลประโยชนท์างธุรกิจกบักลุ่มบรษิัท 
ข. เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิตามระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. 

4. การสรรหากรรมการอิสระ  
 ผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอย่างนอ้ย 3 ท่าน ที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่ในการเป็นกรรมการอิสระ
ของบรษิัท 
 ส าหรบัหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระแต่ละท่านนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติ
ของผูท้ี่จะมาท าหนา้ที่เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญัติบรษิัท
มหาชน และกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

5.  การสรรหากรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 3 ท่าน โดยแต่งตัง้จากกรรมการอิสระของ
บริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฏหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่าง
นอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้ีความรูด้า้นบญัชีและการเงิน   
 
 บริษัทจะคดัเลือกกรรมการหรือผูบ้ริหารส่วนใหญ่จากค าแนะน าของกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารปัจจุบัน หลังจากนัน้
คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคคลดงักล่าว  เช่น พิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณก์ารท างาน และ
ชื่อเสียงภายในวงการ เป็นตน้   
 

 

 
 
 


