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ข้อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
แทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 
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ขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ หนา้ 34 

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

   

ช่ือ-สกุล : นายสุรพล มีเสถยีร 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 68 ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง : กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้น : • ตนเอง: 600,000 หุน้ (รอ้ยละ 0.024  
ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 

• บคุคลที่มีความสมัพนัธ*์: คู่สมรสถือหุน้จ านวน 100,000 หุน้ (รอ้ยละ 
0.004 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 

คุณวุฒิการศึกษา : • ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
• ปรญิญาตรี สาขาวิทยาศาสตร ์โรงเรียนนายเรือ 
• ประกาศนียบตัร วิทยาลยัการทพัเรือ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หรืออ่ืนๆ 

: • หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 155/2555 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 92/2554 
• หลกัสตูร การบรหิารความเสี่ยงองคก์ร รุน่ที่ 10 จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ประสบการณก์ารท างาน : 2563 – ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการ 
บรษิัท ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอื่น :  2 แห่ง 

2563 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 
สมาคมเจา้ของเรือไทย 

2550 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
บรษิัท นทลิน จ ากดั 
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ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษิัท นทลิน จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั   

2561 – 2564 กรรมการ 
บรษิัท บิก๊ซ ีจ  ากดั 

2560 – 2563 กรรมการ 
คณะกรรมการแรงงานทางทะเล กระทรวงแรงงาน 

2552 – 2563 รองประธานกรรมการ 
สมาคมเจา้ของเรือไทย 

2557 – 2561 กรรมการ 
Nathalin Shipping Pte. Ltd. 

2554 – 2560 กรรมการ 
บรษิัท คณุนท ีจ ากดั 

วันทีไ่ด้รับต าแหน่งเป็น
กรรมการคร้ังแรก 

: 22 มกราคม 2559 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 6 ปีนบัวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก  

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

หลักเกณฑ ์ข้ันตอน และวิธีการสรรหา : 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากับดูแลกิจการที่ดี  และ 
การพฒันาอย่างยั่งยืน เป็นผูก้  าหนดคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
ใหส้อดคลอ้งกับกฎเกณฑ ์และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงพิจารณาคดัเลือกผูท้ี่มีความเหมาะสมในดา้นความรู ้
ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ น าเสนอต่อที่ประชุม  
ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 11 พฤศจิกายน - 
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31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มี  
ผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มี
ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงสดัส่วน ความหลากหลาย และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน
พิจารณาความเหมาะสมในดา้นความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่สอดคลอ้งกับ
กลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ แลว้ เห็นว่า นายสุรพล มีเสถียร เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้ับความ
ไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  รวมถึง
เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ เห็นสมควรเสนอชื่อ 
นายสุรพล มีเสถียร ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
พิจารณาเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายสุรพล มีเสถียร กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ 
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากับดูแลกิจการที่ดี และ 
การพฒันาอย่างยั่งยืน 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : 

• เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ จ านวน 1 / 1 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 12 / 12 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง จ านวน 5 / 5 ครัง้ 
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

   

ช่ือ-สกุล : นายสุรศักดิ ์ใจเย็น 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 51 ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง : กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้น : • ตนเอง: 200,000 หุน้ (รอ้ยละ 0.008  
ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 

• บคุคลที่มีความสมัพนัธ*์: คู่สมรสถือหุน้จ านวน 200,000 หุน้ (รอ้ยละ 
0.008 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 

คุณวุฒิการศึกษา : • ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรงัสิต 
• รฐัศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หรืออ่ืนๆ 

: • หลกัสตูร Corporate Governance for Executive (CGE) รุน่ที่ 
12/2561 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 246/2560 
• หลกัสตูร Financial Statement for Director (FSD) รุน่ที่ 28/2558 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 20/2555 
• หลกัสตูรวิทยาการการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู  

คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์รุน่ที่ 
6/2564 

• Assessment Center Certificate/ 7 Habits/ Global Organization 
Leadership Development (GOLD) 

ประสบการณก์ารท างาน : 2562 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูล
กิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน 
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอื่น : 7 แห่ง 

2563 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
บรษิัท สะหวนัพฒันาพลงังาน จ ากดั 

2563 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
บรษิัท เมืองโขง คลีน เอ็นเนอรจ์ี จ  ากดั 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายบรหิารและพฒันา
องคก์ร 
บรษิัท นทลิน จ ากดั 

ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษิัท แบลค ดอลฟิน จ ากดั 
บรษิัท โกลด ์ดอลฟิน จ ากดั 
บรษิัท ดอลฟิน กรุ๊ป จ ากดั 
บรษิัท ไบโอ เทค กรีน เอ็นเนอรจ์ี จ  ากดั 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั   

2564 กรรมการ 
บรษิัท ลนิพลสั รีเทลลิ่ง เซอรวิ์ส จ ากดั 
บรษิัท เอ็น ดบัเบิล้ย ูรีซอรส์เซส โฮลดิง้ จ ากดั 
บรษิัท รชิ รีเทลลิ่ง จ ากดั 
บรษิัท เอ็น.เอ.ที.มารท์ จ ากดั 
บรษิัท ซบัพดุ เอ็นเนอรย์ี่ วนั จ ากดั  
บรษิัท ซบัพดุ เอ็นเนอรย์ี่ ท ูจ  ากดั 

วันทีไ่ด้รับต าแหน่งเป็น
กรรมการคร้ังแรก 

: 22 มกราคม 2559 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 6 ปีนบัวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการ / กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และ
การพฒันาอย่างยั่งยืน / กรรมการบรหิาร 

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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หลักเกณฑ ์ข้ันตอน และวิธีการสรรหา : 

คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันา
อย่างยั่งยืน เป็นผูก้  าหนดคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ใหส้อดคลอ้ง
กับกฎเกณฑ ์และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงพิจารณาคดัเลือกผูท้ี่มีความเหมาะสมในดา้นความรู ้ประสบการณ ์
และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ น าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 11 พฤศจิกายน - 
31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มี  
ผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มี
ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงสดัส่วน ความหลากหลาย และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน
พิจารณาความเหมาะสมในดา้นความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่สอดคลอ้งกับ
กลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ แลว้ เห็นว่า นายสุรศักดิ ์ใจเย็น เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ  
ความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบรษิัทฯ เห็นสมควร
เสนอชื่อ นายสุรศักดิ์ ใจเย็น ใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565 พิจารณาเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง 

คณะกรรมการบรษิัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้  
ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง  นายสุรศักดิ์ ใจเย็น กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  
อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากับดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : 

• เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ จ  านวน  1 / 1 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 12  / 12 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน จ านวน 
4 / 4 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริหารจ านวน 12  / 12 ครัง้ 
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

   

ช่ือ-สกุล : นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 40 ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งต้ัง : กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้น : • ตนเอง: 5,761,000 หุน้ (รอ้ยละ 0.23  
ของจ านวนหุน้ทัง้หมด) 

• บคุคลที่มีความสมัพนัธ*์: ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา : • ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ RMIT University, Melbourne, Australia  
• ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หรืออ่ืนๆ 

: • หลกัสตูร Risk Management program for Corporate Leader (RCL) 
รุน่ที่ 4/2559 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 170/2556 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 92/2554 
• หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู ดา้นการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและการ
ลงทนุ (วธอ.รุน่ที่ 2/2558) 

• หลกัสตูร Masterclass in Private Equity จากมหาวิทยาลยั London 
Business School ปี 2557 ลอนดอน ประเทศองักฤษ 

• หลกัสตูรการจดัการดา้นการตลาดสมยัใหม่ Modern Marketing 
Management (MMM) รุน่ที่ 40 ภาควิชาการตลาด  
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• หลกัสตูร Fundamentals of petroleum economics จากสถาบนั
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

• หลกัสตูรดา้นวิทยาการพลงังานส าหรบันกับรหิารรุน่ใหม่ รุน่ที่ 7 
• หลกัสตูร Anti-corruption: The practical guide 
• หลกัสตูร มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 
• หลกัสตูรความยั่งยืนขององคก์รธุรกิจและความเสี่ยงเก่ียวกบัความยั่งยืน 

ประสบการณก์ารท างาน : 2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ  
บรษิัท พรมิา มารีน จ ากดั (มหาชน) 

 



     สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ หนา้ 41 

การด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิัท ซีออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียนหรือองคก์รอื่น : 12 แห่ง 

2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
Sea Oil Petroleum AS 

2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
Amity Asset Management Inc. 

2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
บรษิัท โอไรออน ทเวนตี ้จ  ากดั 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษิัท เวกา้ ทเวนตี ้จ  ากดั 

2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
บรษิัท ไททนั ทเวนตี ้จ  ากดั 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ / เลขานกุาร 
มลูนิธิโอบบญุ 

2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
Energon Pte. Ltd. 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
บรษิัท ซีออยล ์ปิโตรเคมีคอล จ ากดั 

2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ  
Sea Oil Petroleum Pte. Ltd. 

2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
Sea Oil Offshore Limited 

2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ  
Sea Oil Energy Limited 

2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ 
บรษิัท นทลิน จ ากดั 
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ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั   

2560 – 2563 กรรมการ 
บรษิัท ลีฟวิง เอ็นเนอรจ์ ีจ  ากดั และบรษิัทย่อย* 

หมายเหต ุ

*บริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท ซนันี่ โซล่า จ ากัด / บริษัท ซนั ลิงคพ์าวเวอร ์จ ากัด / บริษัท โซล่าร ์
ทาวน ์จ ากัด / บริษัท สกาย โซล่าร ์พาวเวอร ์จ ากัด / บริท สกาย โซล่าร ์รูฟ จ ากัด / บริษัท  
เอ็น ดบัเบิลยูกรีน พาวเวอร ์จ ากัด / บริษัท เอ็น ดบัเบิลยูโซล่าร ์จ ากัด / บริษัท เอ็น ดบัเบิลยู
เอ็นเนอรย์ี จ ากดั 

วันทีไ่ด้รับต าแหน่งเป็น
กรรมการคร้ังแรก 

: 1 กมุภาพนัธ ์2563 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท : 2 ปีนบัวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการ  

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

หลักเกณฑ ์ข้ันตอน และวิธีการสรรหา : 

คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันา
อย่างยั่งยืน เป็นผูก้  าหนดคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ใหส้อดคลอ้ง
กับกฎเกณฑ ์และ/หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงพิจารณาคดัเลือกผูท้ี่มีความเหมาะสมในดา้นความรู ้ประสบการณ ์
และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ น าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตัง้ต่อไป (แลว้แต่กรณี) 

ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
เสนอรายชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัที่ 11 พฤศจิกายน - 
31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ ปรากฏว่าไม่มี  
ผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่างยั่งยืน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มี
ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงสดัส่วน ความหลากหลาย และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน
พิจารณาความเหมาะสมในดา้นความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่สอดคลอ้งกับ
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แลว้ เห็นว่า นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นและ 
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชน และไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บั
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ความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  
รวมถึงเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบรษิัทฯ เห็นสมควร
เสนอชื่อ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565 พิจารณาเลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ อีกวาระหนึ่ง 

คณะกรรมการบรษิัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้  
ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ 
อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน ก ากับดแูลกิจการที่ดี และการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : 

• เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ จ  านวน  1 / 1 ครัง้ 

• เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 12  / 12 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ

* บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์หมายถึง 
(1) คู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามีภริยา 
(2) บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 
(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุน้รวมกันเกินรอ้ยละ 30  ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล

ดงักล่าว และการถือหุน้รวมกนัดงักล่าวเป็นสดัส่วนที่มากที่สดุในนิติบคุคลนัน้ 


