
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 

รายนามและประวติัของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

และได้รบัการเสนอช่ือให้ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

ช่ือ-นามสกลุ:   นายนึกรกั ใบเงนิ  

อายุ: 67 ปี 

สญัชาติ: ไทย 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้: กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ/      

 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่งปัจจบุนั: กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ/      

 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ประวติัการศึกษา: -  MBA, University of Detroit, Michigan, U.S.A. 
 -  ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรบ์ณัฑติ สาขาการตลาด     
  คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ: หลกัสตูร DAP รุ่นที ่143 ปี 2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การถือหุ้นในบริษทั: -ไม่ม-ี 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้: 14 กรกฎาคม 2561 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 3 ปี 9 เดอืน (วนัทีเ่ริม่ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั – 28 เมษายน 2565) 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ: 3 ปี 9 เดอืน (วนัทีเ่ริม่ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ – 28 เมษายน 2565) 

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกบัผู้บริหาร: -ไม่เป็น- 
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน: -ไม่ม-ี 
 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน: -ไม่ม-ี 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร: -ไม่ม-ี 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ประสบการณ์: 2560 - ปัจจุบนั    กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน,    
   กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ / 
   บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ากดั (มหาชน) 
 2561 - 2564   ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
   กรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ / 

  บรษิทั แอ๊ดวานซ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน)   
 2557 – 2563  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ / หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ปุญญพล 
 2555 - 2559    Advisor - Project Management and Information Technology / 
  บรษิทั แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 
 2543 - 2555  Executive Vice President - Operation / 
  ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา: - การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 10/10 ครัง้ 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครัง้ 
 - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 3/3 ครัง้ 
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รายนามและประวติัของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

และได้รบัการเสนอช่ือให้ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

ช่ือ-นามสกลุ:   นายธรีวฒุ ิทรงเมตตา 

อายุ: 32 ปี 

สญัชาติ: ไทย 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้: กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

ต าแหน่งปัจจบุนั: กรรมการ / กรรมการบรหิาร       

ประวติัการศึกษา: Bachelor Degree, Industrial and Enterprise Systems Engineering, University  
 of Illinois at Urbana Champaign, USA 
 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ: หลกัสตูร DAP รุ่นที ่146 ปี 2561 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 

การถือหุ้นในบริษทั: 1,820,563,120 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 17.89  (ณ 31 ธนัวาคม 2564) 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้: 14 กรกฎาคม 2561 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 3 ปี 9 เดอืน (วนัทีเ่ริม่ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั – 28 เมษายน 2565) 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ: -ไม่ม-ี 

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกบัผู้บริหาร: - เป็นบุตรของ พล.ต.อ.ดร.วริะชยั ทรงเมตตา ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 22.43 (ณ  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั  วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) กบั นางสาวจริฐา ทรงเมตตา กรรมการ กรรมการสรรหา 
หรือบริษทัยอ่ย  และพจิารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรหิาร 
 -  เป็นพีช่ายของนายณฏัฐ ์ทรงเมตตา ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 14.99 (ณ วนัที ่31  
  ธนัวาคม 2564) 
 -  เป็นพีช่ายของนายพรเมตต ์ทรงเมตตา ซึง่เป็นกรรมการ กรรมการบรหิาร และ 
  ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 20.53 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564)  
 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน: -ไม่ม-ี 
 
 
 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน: กรรมการของบรษิทัตามเอกสารแนบ 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร: -ไม่ม-ี 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

ประสบการณ์: กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบนั  กรรมการ/ บรษิทั แอบ๊โซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ากดั (มหาชน) 
 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบนั  กรรมการบรหิาร/ บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี้ จ ากดั (มหาชน) 
 

การเข้าร่วมประชมุในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา: - การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 10/10 ครัง้ 
- การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 11/11 ครัง้ 
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รายนามและประวติัของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

และได้รบัการเสนอช่ือให้ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

ช่ือ-นามสกลุ:   นายพรเมตต ์ทรงเมตตา 

อายุ: 29 ปี 

สญัชาติ: ไทย 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้: กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

ต าแหน่งปัจจบุนั: กรรมการ / กรรมการบรหิาร       

ประวติัการศึกษา: ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ หลกัสตูรนานาชาต ิ 
 คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ: -  หลกัสตูร DAP รุ่นที ่139 ปี 2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 - หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.)  
  รุ่นที ่5 ปี 2561 จากสถาบนัวทิยาการธุรกจิและอุตสาหกรรม 
 

การถือหุ้นในบริษทั: 2,088,884,200 หุน้ (รอ้ยละ 20.53 / ณ 31 ธนัวาคม 2564) 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้: 14 กรกฎาคม 2561 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ: 3 ปี 9 เดอืน (วนัทีเ่ริม่ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั – 28 เมษายน 2565) 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการอิสระ: -ไม่ม-ี 

เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกบัผู้บริหาร: - เป็นบุตรของ พล.ต.อ.ดร.วริะชยั ทรงเมตตา ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 22.43 (ณ  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั  วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) กบั นางสาวจริฐา ทรงเมตตา กรรมการ กรรมการสรรหา 
หรือบริษทัยอ่ย  และพจิารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรหิาร 
 -  เป็นน้องชายของนายธรีวฒุ ิทรงเมตตา ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 17.89 (ณ วนัที ่31  
  ธนัวาคม 2564) 
 -  เป็นน้องชายของนายณฏัฐ ์ทรงเมตตา ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 14.99 (ณ วนัที ่31  
  ธนัวาคม 2564) 
 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน: -ไม่ม-ี 
 
 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน: กรรมการของบรษิทัตามเอกสารแนบ 
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การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร: -ไม่ม-ี 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 

ประสบการณ์: กรกฎาคม 2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ/ บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
 กรกฎาคม 2561 - ปัจจบุนั  กรรมการบรหิาร/ บรษิทั แอ๊บโซลูท คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
 
การเข้าร่วมประชมุในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา: - การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 10/10 ครัง้ 

- การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 11/11 ครัง้ 
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เอกสารแนบ 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

(นายธีรวฒิุ ทรงเมตตา และ นายพรเมตต์ ทรงเมตตา) 
 

บริษทั นายธีรวฒิุ ทรงเมตตา นายพรเมตต์ ทรงเมตตา 

1. บรษิทั เอเชยี คลนี อนิดสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั - ม.ิย. 2559 – ก.ย. 2561 

2. บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ บอรด์ จ ากดั - ต.ค. 2559 – ปัจจุบนั 

3. บรษิทั ออลไรท ์อลัไลแอนซ์ จ ากดั - ม.ค. 2561 – ปัจจุบนั 

4. บรษิทั ทรงเมตตา คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ก.ย. 2559 – ปัจจุบนั ก.พ. 2561 – ปัจจุบนั 

5. บรษิทั ชยัโย เอเอ อนิเตอรเ์นชัน่แนล โฮลดิง้ จ ากดั - ต.ค. 2558 – เม.ย. 2563 

6. บรษิทั เอสเอม็ แคปปิตอล จ ากดั (เสรจ็การช าระบญัช)ี ส.ค. 2559 – ม.ีค. 2561 ส.ค. 2559 –เม.ย. 2562 

7. บรษิทั แอ๊ดวานซ์ เอเชยี อนิดสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั - เม.ย. 2559 –ม.ีค. 2561 

8. บรษิทั ชะอ า บชี โฮเตล็ จ ากดั - ม.ิย. 2559 – ปัจจุบนั 

9. บรษิทั แอ๊ดวานซ์ เอเชยี ไฟเบอร ์จ ากดั - ก.ค. 2558 – ม.ีค. 2561 

10. บรษิทั เอบซีอี ีกรุ๊ป จ ากดั พ.ค. 2558 – ปัจจุบนั  

11. บรษิทั เออดี ีดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั พ.ค. 2558 – ปัจจุบนั  

12. บรษิทั ชยัโย สไมล ์จ ากดั  ม.ีค. 2561 – ก.ย. 2564 

13. บรษิทั เอบซี ีเอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั ธ.ค. 2562 – ปัจจุบนั ม.ิย. 2555 – ปัจจุบนั 

14. บรษิทั ชยัโย ทรปิเป้ิล เอ จ ากดั ก.ค. 2555 – ปัจจุบนั ก.ค. 2555 – ปัจจุบนั 

15. บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ โซลาร ์เอน็เนอรย์ ีจ ากดั พ.ย. 2559 – ปัจจุบนั ม.ีค. 2556 – ปัจจุบนั 

16. บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ โซลาร ์เอน็จเินียรร์ิง่ จ ากดั ก.พ. 2558 – ปัจจุบนั ก.พ. 2558 –ปัจจุบนั 

17. บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ โซลาร ์เทคโนโลย ีจ ากดั ก.พ. 2558 – ปัจจุบนั ก.พ. 2558 –ปัจจุบนั 

18. บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ กรนี ซติี้ จ ากดั ก.พ. 2558 – ปัจจุบนั ก.พ. 2558 –ปัจจุบนั 

19. บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ กรนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั ม.ีค. 2558 – ปัจจุบนั ม.ีค. 2558 – ปัจจุบนั 

20. บรษิทั เอเอเอ กรนี ซติี้ จ ากดั ม.ีค. 2558 – ปัจจุบนั ม.ีค. 2558 – ปัจจุบนั 

21. บรษิทั เอเอเอ กรนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั ม.ีค. 2558 – ปัจจุบนั ม.ีค. 2558 – ปัจจุบนั 

22. บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั ม.ีค. 2558 – ปัจจุบนั ม.ีค. 2558 – ปัจจุบนั 

23. บรษิทั เอเอเอ คลนี ซติี้ จ ากดั ม.ีค. 2558 – ปัจจุบนั ม.ีค. 2558 – ปัจจุบนั 

24. บรษิทั เอเอเอ คลนี เอน็เนอรจ์ี ้จ ากดั ม.ีค. 2558 – ปัจจุบนั ม.ีค. 2558 – ปัจจุบนั 

25. บรษิทั เอไอ แอนด ์โรโบตกิส ์จ ากดั ม.ีค. 2558 – ปัจจุบนั ม.ีค. 2558 – ปัจจุบนั 

26. บรษิทั เวลิดไ์วด ์อนิเทลลเิจนท ์เน็ตเวริค์ จ ากดั (เดมิชื่อ บรษิทั สไมล ์ซติี้ จ ากดั) ก.พ. 2558 – ม.ิย. 2564 ก.พ. 2558 – ก.ค. 2558 

27. บรษิทั สมุย สไมล ์ซติี้ จ ากดั ม.ีค. 2558 – ปัจจุบนั ม.ีค. 2558 – ปัจจุบนั 

28. บรษิทั คลองสาม สไมล ์ซติี้ จ ากดั ก.พ. 2558 – ปัจจุบนั ก.พ. 2558 – ก.ค. 2558 

29. บรษิทั แอ๊ดวานซ์ คารบ์อน ซเีคยีวรติีส้ ์เวนเจอรส์ จ ากดั ส.ค. 2554 – ปัจจุบนั ธ.ค. 2562 – ปัจจุบนั 

30. บรษิทั สไมล ์คอมมนูติี้ จ ากดั 
ม.ีค. 2561 – ปัจจุบนั, 

ม.ีค. 2558 – ต.ค. 2558 

ม.ีค. 2561 – ปัจจุบนั, 

ม.ีค. 2558 – ต.ค. 2558 

31. บรษิทั เรดอิสั จ ากดั ม.ค. 2558 – ปัจจุบนั - 

32. บรษิทั เดอะ เพน้ทบ์าร ์จ ากดั ก.ย. 2557 – ปัจจุบนั - 

33. บรษิทั เอน็เนอรย์ ีเซฟวิง่ คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั ม.ีค. 2559 – ม.ิย. 2561 ม.ีค. 2559 – ม.ิย. 2561 
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บริษทั นายธีรวฒิุ ทรงเมตตา นายพรเมตต์ ทรงเมตตา 

34. บรษิทั เอสเอม็ ฟารม์ ทร ีจ ากดั - ต.ค. 2555 – ปัจจุบนั 

35. บรษิทั อะโกร เอน็เนอรจ์ี ้ซพัพลาย จ ากดั (เดมิชื่อ บรษิทั โกลบลั โพซชิัน่นิ่ง แอนด ์

อนิฟอรเ์มชัน่ เซอรว์สิเซส จ ากดั) 
- ส.ค. 2559 – เม.ย. 2563 

36. บรษิทั อุบล สไมล ์ซติี้ จ ากดั พ.ย. 2564 – ปัจจุบนั เม.ย. 2556 – ปัจจุบนั 

37. บรษิทั ทรปิเป้ิล เอ อนิดสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั - ม.ีค. 2561 – ปัจจุบนั 

38. บรษิทั น ้าคลองหลวง จ ากดั - ธ.ค. 2562 –ปัจจุบนั 

39. บรษิทั เอเชยี ดจิทิลั เน็ตเวริค์ จ ากดั (เดมิชื่อ บรษิทั เอเชยี มารนี สตวีโีดริง่ จ ากดั) - ธ.ค. 2562 – ม.ิย. 2564 

40. บรษิทั เออดี ีเซอรว์สิ จ ากดั - ม.ีค. 2556 –ก.ย. 2557 

41. บรษิทั 304 ไอทาวน์ 1 จ ากดั - พ.ค. 2559 – ม.ีค. 2561 

42. บรษิทั ชลบุร ีสไมล ์ซติี้ จ ากดั  พ.ย. 2564 – ปัจจุบนั - 

43. บรษิทั สมารท์ คอมมนูิติ้ จ ากดั  พ.ย. 2564 – ปัจจุบนั - 

 


