
 
 

ปประวัระวัติขติขอองกงกรรมการที่รรมการที่ครบก าครบก าหนดออกจากต าหนดออกจากต าแแหน่งตหน่งตามวาระามวาระประจ าปี ประจ าปี 22556655  
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบและถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง ริษัทอีกวาระหน่ึง   

บริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์เดอะ วัน เอ็นเตอรไ์พรส์  จ ากัดจ ากัด  (มหาชน)(มหาชน)  
 
 

 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.1        หนา้ 1/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.1 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5) 

ชื่อ – นามสกุล  นายแพทยต์นุพล วิรุฬหการุญ 

 

อาย ุ  39 ปี 

สัญชาต ิ  ไทย 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  3 พฤษภาคม 2564 

ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ  11 เดอืน (นบัถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้) 

 
 3 ปี 11 เดือน  

(นบัรวมวาระท่ีเสนอต่อในครัง้นี)้ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง  กรรมการบรษิัท (ซึง่ไม่เป็นผูบ้รหิาร)  

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- Doctor of Medicine, Faculty of Medicine at Siriraj Hospital, Mahidol University 
- American Board of Anti–Aging and Regenerative Medicine (ABAARM) American Academy of Anti–Aging 

Medicine, Chicago Illinois USA. 
- American College of Anti–Aging Sports (ACASP) American Academy of Anti–aging Medicine 
- Fellowship in Anti–aging and Regenerative Medicine (FAARM) American Academy of Anti–aging 

Medicine, USA. 
- Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM), Netherlands 

ประวัติการฝึกอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

หลักสูตร รุ่นที ่ ปี พ.ศ. จัดอบรมโดย 

Director Certification Program (DCP) 246 2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย(IOD) 

ต าแหน่งงานในบริษทัฯ ณ ปัจจุบัน 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง 

3 พ.ค. 2564 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท  

ด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอืน่  

• กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :   - ไม่มี - 

• กิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จ านวน 5 บรษิัท 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อกิจการ 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิงาน บจก. บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก 
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สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.1        หนา้ 2/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.1 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5) 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อกิจการ 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท์  
2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ตนพุล เอ็นเตอรไ์พรส ์
2554 - ปัจจบุนั Medical Director of Royal Life Bangkok Hospital Royal Life Anti–Aging 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ประนนัทภ์รณ ์

ประสบการณก์ารท างาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง ชื่อกิจการ 

บริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี -  

ในบริษัทอืน่ : 

2560 – 2 พ.ค. 2564 กรรมการบรษิัท บจก. เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์
 

• กิจการอืน่ทีแ่ข่งขนั/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทีอ่าจท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษัิทฯ :  

- ไม่ม ี- 

สาขาทีมี่ความเชี่ยวชาญ - การก าหนดวิสยัทศันแ์ละการวางแผนกลยทุธ ์
- บรหิารธุรกิจและการบรหิารองคก์ร  
- การก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : ทางตรง :  0.04% 
 ณ 23 กุมภาพันธ ์2565 
(ตามมาตรา 59 แหง่พรบ.หลกัทรัพยฯ์) 

ทางออ้ม : ไม่มี  

ความสัมพันธท์างครอบครัว ระหว่าง
กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

 - ไม่มี - 
  
  

ข้อพพิาททางกฎหมาย - ไม่มี - 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา คณ ะกรรมการบริษั ท ได้พิ จารณ าและ เห็ นชอบตามข้อ เสนอขอ ง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นายแพทย ์           
ตนุพล วิรุฬหการุญ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหากรรมการของบรษิัทฯ (ตามที่เปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report) > ภายใตห้ัวขอ้ 7.3 การ
ก ากับดูแลกิจการ > 7.3.1 โครงสรา้งกรรมการบริษัท > ขอบเขตอ านาจ
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สิง่ที่ส่งมาดว้ย 3.1        หนา้ 3/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3.1 (ขอ้มลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 5) 

หน้าที่ และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน > 1.การสรรหา (หนา้ 165 - 170)) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 

 

ประชมุผูถื้อหุน้ในปี 2564 :  2 / 2 ครัง้ 
คณะกรรมการบรษิัท :  9 / 9 ครัง้ 

 

 
 
 


