
เอกสารแนบ 3 

นายอํานวย ทองสถิตย 
 อายุ  68  ป 

สัญชาติ ไทย 

 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

การศึกษา 
- ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนอื 
- Post Grad. Cert. Alternative Energy, University of 

Florida, USA 
- Cert. Senior Executive Fellows, Harvard University, USA 
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุน 44 สถาบันพัฒนา

ขาราชการพลเรือน 
- หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร รุน 49 วิทยาลยั 

ปองกันราชอาณาจักร 
- หลักสูตรการบริหารงานพัฒนาทองถิ่นท่ีย่ังยืน  

รุนท่ี 1 สถาบันพระปกเกลา 
- หลักสูตรการบริหารความมั่นคงระดับสูง รุน 3  

สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- หลักสูตร Director Certification Program: DCP รุนที่ 201/2015 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร  Advanced  Audit Committee Program: AACP รุน 
30/2018 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ความเช่ียวชาญ 
การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง  ดานพลังงาน 
จํานวนวาระ / ป ท่ีดํารงตําแหนง 

3 วาระ / 4 ป 4 เดือน 
(ไดรับการแตงตั้ง เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559) 

ประสบการณการทํางาน 
จํานวน 6 แหง ดังน้ี 
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาฯ           
บมจ. อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น 
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที 
กรีน 
- กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคกรมหาชน) 
- กรรมการ มูลนิธิพลังงานเพ่ือส่ิงแวดลอม 
- กรรมการ ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย 
- กรรมการผูทรงคณุวุฒิ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอม 

ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไมมี- 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคกร

มหาชน) 

- กรรมการ มูลนิธิพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม 

- กรรมการ ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย 

- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร  

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทํา

ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

-ไมมี- 

การถือหุนในบริษัท 

-ไมมี- 

การเขารวมประชุมในป 2563 

- คณะกรรมการบริษัท : 15 คร้ัง จากจํานวน 15 ครั้ง 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน : 5 

คร้ัง จากจํานวน 5 คร้ัง 

ความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัท

รวมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 

ปท่ีผานมา 

- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 

พนกังาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน

ประจํา 

- ไมเปนผูบริหารทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ี

ปรึกษากฎหมาย) 

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญ อันอาจมีผล

ใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระ 

 

 

 



เอกสารแนบ 3 

นายเอกวัฒน พิริยะวรสกุล 
 อายุ  40  ป 

สัญชาติ ไทย 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

การศึกษา 

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-

เมดิสัน, ประเทศสหรัฐอเมริกา (Master of Legal 

Institutions (M.L.I.)) 

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุนที่ 

224/2016 โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD) 

ความเช่ียวชาญ 

ดานการบริหาร และดานกฎหมาย 

จํานวนวาระ / ป ท่ีดํารงตําแหนง 

3 วาระ / 4 ป 4 เดือน 

(ไดรับการแตงตั้ง เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559) 

ประสบการณการทํางาน 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ 

บมจ.อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน  

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที กรีน 

- กรรมการบริษัท ฮิราตะ เอ็นจิเนียร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 

- กรรมการบริษัท อีเอส เคานเซล จํากัด                           
ดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 จํานวน 1 แหง ดังน้ี 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอที กรีน 

 

 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น (ที่มิใชบริษัทจดทะเบียน) 

- กรรมการบริษัท ฮิราตะ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) 

จํากัด 

- กรรมการบริษัท อีเอส เคานเซล จํากัด                         

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่นท่ีอาจทํา

ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

-ไมมี- 

การถือหุนในบริษัท 

-ไมมี- 

การเขารวมประชุมในป 2563 

- คณะกรรมการบริษัท : 15 คร้ัง จากจํานวน 15 ครั้ง 

- คณะกรรมการตรวจสอบ : 8 คร้ัง จากจํานวน 8 คร้ัง 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน : 5 

คร้ัง จากจํานวน 5 คร้ัง 

ความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/บริษัท

รวมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง 2 

ปท่ีผานมา 

- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 

พนกังาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือน

ประจํา 

- ไมเปนผูบริหารทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ี

ปรึกษากฎหมาย) 

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสําคัญ อันอาจมีผล

ใหไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางอิสระ 

 

 


