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ประวตัิกรรมการทีต้่องออกตามวาระในปี 2563 ซ่ึงจะเสนอเลือกตั้งกลบัมาเป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง 

 
1. นางพวงทพิย์ ศิลปศาสตร์ (อาย ุ65 ปี) 
      กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษทัภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ  
      พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
      ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ 

      วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 24 กมุภาพนัธ์ 2559 

      จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:  3 ปี 10 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2562) 
 

 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562:  
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการ 
บรรษทัภิบาล 

9/10 5/5  3/3 1/1 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562:  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาตรี อกัษรศาสตรบณัฑิต  (ภาษาองักฤษ)  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

การอบรม:   

สถาบัน หลกัสูตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 226/2559 

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 38/2559 
กระทรวงอุตสาหกรรม “นกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและกรรมการลงทุน (วธอ.) 

รุ่นท่ี 2/2558 
สถาบนัวทิยาการพลงังาน บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 6/2558 

ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ภูมิพลงัแผน่ดิน ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (ภพผ.) รุ่นท่ี 2/2557 

ส านกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์  
(องคก์ารมหาชน) 

นกับริหารรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (สรอ.) รุ่นท่ี 3/2556 

ส านกังานข่าวกรองแห่งชาติ การบริหารจดัการความมัน่คงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นท่ี 2/2553 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน นกับริหารระดบัสูง ผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 53/2550 
สถาบนัฝึกอบรมดา้นส ารวจและผลิตปิโต
เลียม กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

การปฏิรูปองคก์ร 

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน โครงการพฒันานกับริหารดา้นพลงังานระดบัสูง 
สถาบนัศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผูบ้ริหารระดบัสูง 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

2562 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 
2559 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ต าแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : 1 บริษทั 
2559 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

และกรรมการบริหารความเส่ียง 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน)  

2558 - 2560  กรรมการ กรรมการก ากบัดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน)  

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษทั 
 ส.ค. 2562- ปัจจุบนั  กรรมการ  
    บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั  

2558 - ปัจจุบนั   ผูอ้  านวยการบริหาร 
สถาบนัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรดา้นปิโตรเลียม 

2557 - 2558  อธิบดี 
กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลงังาน 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 
  มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย หรือหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด 
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2. นายสมยั ลีส้กลุ (อาย ุ64 ปี) 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง:    กรรมการ 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:  9 พฤษภาคม 2550 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:       12 ปี 7 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2562) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562: 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 

10/10 11/12 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562:  1.227% (117,631,494 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บิดาของนายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร และนางสาวภาวติา ล้ีสกุล กรรมการ และผูอ้  านวยการ
สายงานบริหารองคก์ร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
การอบรม:    

สถาบัน หลกัสูตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 18/2012 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 64/2007 
สถาบนัพระปกเกลา้ หลกัสูตรประกาศนีบตัรธรรมภิบาลทางการแพทยส์ าหรับบริหารระดบัสูง  รุ่นท่ี 8 
The Thai Fintech Association และ ICORA Co., 
Ltd. 

หลกัสูตร  Cryptoasset Revolution รุ่น 1 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หลกัสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม รุ่น 1  (BRAIN 1) 
สถาบนัวทิยาการพลงังาน ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 8   
สถาบนัวทิยาการการคา้  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่น 5 (TEPCoT 5) 

สถาบนัพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานครรุ่นท่ี 1) 
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 16 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ผูบ้ริหารระดบัสูงของสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 7 
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

2558 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร 
2550 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
2556 - 2558 กรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการจดัการ 
2552 - 2558  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
2550 - 2558   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: ไม่มี    
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 9 บริษทั 
 ส.ค. 2562- ปัจจุบนั  กรรมการ 
    บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั  
 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการ 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
2559 - ปัจจุบนั รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

และประธานบริหารแห่งสถาบนัอุตสาหกรรมเพ่ือการเกษตร 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) 

 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

 2553 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

 2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
    TRC International Limited (ประเทศฮ่องกง) 
    กรรมการ 
    TRC Investment Limited สาธารณรัฐมอริเชียส 
 2550 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
    บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 
 2550 - 2558  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
    บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 
 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 
  มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย หรือหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด 
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3. นายภาสิต ลีส้กลุ (อาย ุ36 ปี) 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง:    กรรมการ 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:  21 มีนาคม 2556 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:       6 ปี 9 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2562) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562: 

คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร 

10/10 3/3 1/1 12/12 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562:  0.114% (10,919,998 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรของนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ และ 

นายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และ
พี่ชายของนางสาวภาวติา ล้ีสกลุ กรรมการ และผูอ้  านวยการ
สายงานบริหารองคก์ร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  McCallum Graduate School of  Business,  
Bentley University สหรัฐอเมริกา 

การอบรม:    

สถาบัน หลกัสูตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 105/2013 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย - หลกัสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่นท่ี 4 

- หลกัสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นท่ี 7 
สถาบนัวทิยาการพลงังาน หลกัสูตรดา้นวทิยาการพลงังาน ส าหรับนกับริหารรุ่นใหม่ รุ่น 7  (วพม.7) 

สถาบนัฝึกอบรมบุคลากรดา้นปิโตรเลียม หลกัสูตร The Management of the Expiring Petroleum Concessions 

สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั Ultra Wealth รุ่นท่ี 1 
สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

Difference: How to Harness Business Creativity รุ่นท่ี 3 

คณะต ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ โครงการนกับริหารยคุใหม่เพ่ืองานพิทกัษส์นัติราษฎร์ รุ่นท่ี 1 
สถาบนัพระปกเกลา้ ประกาศนียบตัรผูน้ ายคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นท่ี 2 
NIDA-Wharton NIDA Executive Leadership Program รุ่นท่ี 5 
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

2561 - ปัจจุบนั  รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
2558 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ

กรรมการบริหารความเส่ียง 
2558 - 2561 ประธานกรรมการจดัการ 
ก.พ. 2561  -  ก.ย. 2561 รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีปฎิบติัการ 
2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ  
2556 - 2558  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2555 - 2558  ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: ไม่มี    
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 บริษทั 
 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการ 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั 
 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการ 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั 
 2558 - ปัจจุบนั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 
 2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ 

ชมรมนกัลงทุนสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย 
 2555 - ปัจจุบนั  กรรมการ 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
คุณสมบัตกิารเป็นกรรมการ 
  มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมาย หรือหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


