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ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

  

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา 

 

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน 

 
ในการเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดาํรงตาํแหนง่ทัง้ 3 ทา่น โดยตามขอ้บังคับของบริษทัขอ้ที่ 18 กาํหนด

ไวว้า่ ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหนง่อย่างนอ้ยจาํนวนหนึง่ในสามโดยอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการที่จะตอ้ง
ออกจากตาํแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันัน้ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้
กรรมการที่อยู่ในตาํแหนง่นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่กรรมการผูอ้อกจากตาํแหนง่ไปนัน้อาจจะเลือกเขา้รับตาํแหนง่
อีกก็ได ้ในปีนี้กรรมการที่ตอ้งออกจากตาํแหนง่ตามวาระ 3 ทา่น ไดแ้ก ่

 
รายชือ่ อาย ุ จาํนวนหุน้ที่ถือ 

(หุน้สามญั) 
คิดเป็น % ของหุน้ที่มสีิทธิออกเสียง

ทัง้หมด* 
1.นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง 58 596,088 0.11 
2.นายอคัรเดช โรจนเ์มธา 63 21,528,882 3.96 
3.นายดสุิต เครืองาม 61 -0- -0- 

 

เพ่ือการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักการกาํกับดแูลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซตข์อง
บริษทั ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยกาํหนดหลักเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รับ
การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
พิจารณาความเหมาะสม สาํหรับการประชมุในครั้งนี้ไมม่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื่อบคุคลมายังบริษทัฯ คณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนนิการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์
สงูสดุแก่การดําเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคณุสมบัติ ความรูค้วามสามารถ 
ประสบการณ ์ความเชยีวชาญแลว้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้สนอใหเ้ลือกตัง้กรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากตาํแหนง่ตาม
วาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่  

ดงัรายละเอียดประวตัิผลงานของทัง้ 3 ทา่น ตามสิ่งที่แนบมาดว้ย 3  

1) นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง       รองประธานกรรมการบริษทั(ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่) 

           2) นายอคัรเดช โรจนเ์มธา        กรรมการบริษทั (ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่) 

 3) นายดสุิต       เครืองาม           กรรมการบริษทั(ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่) 

 
* หุน้ที่ออกจาํหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบริษทั ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2560 เทา่กบั 544,124,723 หุน้ 
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กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง 3 ท่าน 

นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง 

 

 

 

อาย ุ 58 ปี 

ตาํแหน่งในบริษทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

รองประธานกรรมการบรษิทั และเลขานุการบรษิทั 

วนัเดือนปีท่ีได้รบัการ

แต่งตัง้เป็นกรรมการ 

วนัที ่24 เมษายน 2549 ( 11 ปี ) 

การถือหุ้นในบริษทั 596,088 หุน้ 

 

ความสมัพนัธ ์ ไม่ม ี

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การเงนิ, นโยบาย และ การวางแผน) มหาวทิยาลยัมสิซรู ี

สหรฐัอเมรกิา 

   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  

ประวติัการทาํงาน  

   2551 – ปจัจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร, รองประธานกรรมการบรษิทั โซลารต์รอนจาํกดั (มหาชน) 

   2558 – ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1-5 จาํกดั 

   2557 – ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมตรวจสอบ บรษิทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 

   2551 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

   2548 – 2550 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

  

ประวติัการอบรม หลกัสตูรประกาศนียบตัรสถาบนัวทิยาการพลงังาน รุ่นที ่7/2559 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่54/2549 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่54/2549  

 ความทา้ทายของกรรมการตรวจสอบกบับทบาท การสอบทานขอ้มลูการเงนิและขอ้มลูที ่   มใิช่

การเงนิ, สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 Fraud Prevention and Information Security Governance 

 Full Scale Internal Auditing and Control Program 
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 Future and Derivatives for Investor Program 

 The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis 

and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries 

 GRC: Tool for Board Governance 

 Thailand Competitiveness: Making Corporate Governance Productive 

สดัส่วนการถือครองหุ้น 0.11 % 

 

ประวติัการทาํผิดทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีท่ี

ผา่นมา 

>> ไม่ม ี

คณุสมบติัต้องห้าม 1. ไมม่ปีระวตักิารกระทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กี่ยวกบัทรพัยส์นิซึ่งไดก้ระทําโดยทุจรติ 

2. ไมม่ปีระวตักิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 

การดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ในกิจการอ่ืน 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

     -บรษิทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 

กจิการอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

     -ไมม่-ี 

การเข้ารว่มประชมุในปี 

2560 

-การประชุมคณะกรรมการบรษิทั จาํนวน 7/7 ครัง้ 

-การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้  
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นายอคัรเดช  โรจน์เมธา 

 

 

อาย ุ 63 ปี 

ตาํแหน่งในบริษทั กรรมการบรษิทั 

วนัเดือนปีท่ีได้รบัการ

แต่งตัง้เป็นกรรมการ 

24 กนัยายน 2547 (13 ปี) 

การถือหุ้นในบริษทั 21,528,882 หุน้ 

ความสมัพนัธ ์ ไม่ม ี

  

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัทารเ์ลอตนั, เทก็ซสั สหรฐัอเมรกิา 

   ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

  

ประวติัการทาํงาน  

   2547 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

   2558 – ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั โซลารต์รอน เอน็เนอรย์ ี1-5 จาํกดั 

   2547 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 

   2550 – 2551 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอนจาํกดั (มหาชน) 

ประวติัการอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่27/2547 

สดัส่วนการถือครองหุ้น 3.96 % 

 

ประวติัการทาํผิดทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีท่ี

ผา่นมา 

>> ไม่ม ี
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คณุสมบติัต้องห้าม 1. ไมม่ปีระวตักิารกระทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กี่ยวกบัทรพัยส์นิซึ่งไดก้ระทําโดยทุจรติ 

2. ไมม่ปีระวตักิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 

การดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ในกิจการอ่ืน 

 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

     -บรษิทั เน็ตเบย ์จาํกดั (มหาชน) 

กจิการอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

     -ไมม่-ี 

การเข้ารว่มประชมุในปี 

2560 

-การประชุมคณะกรรมการบรษิทั จาํนวน 7/7 ครัง้ 

-การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้  
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ศ.ดร.ดสิุต เครอืงาม 

 

 

อาย ุ 61 ปี 

ตาํแหน่งในบริษทั กรรมการบรษิทั 

วนัเดือนปีท่ีได้รบัการ

แต่งตัง้เป็นกรรมการ 

29 เมษายน 2559 (1 ปี) 

การถือหุ้นในบริษทั ไม่ม ี

ความสมัพนัธ ์ ไม่ม ี

ประวติัการศึกษา  

   ปรญิญาเอก สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  คณะวศิวกรรมศาสตร์พ้ืนฐาน  มหาวทิยาลยัโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น 

   ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  คณะวศิวกรรมศาสตร์พ้ืนฐาน   มหาวทิยาลยัโอซากา้  ประเทศญ่ีปุ่น 

   ปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยันาโกยา่  ประเทศญ่ีปุ่น 

  

ประวติัการทาํงาน  

   2559 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

   2558 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลาร ์รฟีอรม์ จาํกดั 

   2558 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โซลาร ์รฟีอรม์ 2 จาํกดั 

   2552 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการ บรษิทั ไทยโซลารฟิ์วเจอร ์จาํกดั 

   2551 -  2552 รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอกรฐั โซลาร ์จาํกดั 

   2548 – 2551  รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

   2531 - 2548 ศาตราจารย ์ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  

ประวติัการอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่ 42/2548 

สดัส่วนการถือครองหุ้น -ไม่ม-ี 
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ประวติัการทาํผิดทาง

กฎหมายในระยะ 10 ปีท่ี

ผา่นมา 

- ไม่ม-ี 

คณุสมบติัต้องห้าม 1. ไมม่ปีระวตักิารกระทําผดิอาญาในความผดิทีเ่กี่ยวกบัทรพัยส์นิซึ่งไดก้ระทําโดยทุจรติ 

2. ไมม่ปีระวตักิารทํารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา 

การดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ในกิจการอ่ืน 

 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

      -ไมม่-ี 

กจิการอื่นทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 

     -บรษิทั โซลาร ์รฟีอรม์ จาํกดั 

     - บรษิทั โซลาร ์รฟีอรม์ 2 จาํกดั 

     -บรษิทั ไทยโซลารฟิ์วเจอร ์จํากดั  

 

การเข้ารว่มประชมุในปี 

2560 

-การประชุมคณะกรรมการบรษิทั จาํนวน 5/7 ครัง้ 

-การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ 1/1 ครัง้  

สดัส่วนการถือครองหุ้น  -0%- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	กรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 3 ท่าน

