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ชอื-นามสกลุ / ตําแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ  

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางาน 
ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั /ประเภทธุรกจิ 

1. นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์   45 - Ed.D. in Institutional 0.17 -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบรษิัท , บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี/  

ประธานกรรมการบรษิัท ,     Management, Pepperdine    ประธานกรรมการบรหิาร , พลังงาน 
ประธานกรรมการบรหิาร ,     University    ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร ,  

ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร ,  - M.S.A. in Multinational    กรรมการสรรหาและ  

กรรมการสรรหาและ     Commerce, Boston University    พจิารณาคา่ตอบแทน  

พจิารณาคา่ตอบแทน ,  - B.A. in Mass Communication,   2554 – 2556  ประธานเจา้หนา้ทฝี่าย บจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี/ พลังงาน 

กรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพัน  Chulalongkorn University    ปฏบิัตกิาร  

บรษิัท  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม   การดํารงตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   2557 – ปัจจุบัน ประธานบรหิารความเสยีง บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์/ บันเทงิ 

เสนอกลบัเขา้ดํารงตําแหนง่  -  Directors Accreditation Program   2549 – ปัจจุบัน  กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์/ บันเทงิ 

ประธานกรรมการบรษิทั     DAP 9/2004   2542 – ปัจจุบัน Assistant to Senior บมจ. บอีซี ีเวลิด ์/ บันเทงิ 

  -  Directors Certification Program    Executive Vice President  

     DCP 150/2011   2549 – 2557  กรรมการและกรรมการสรรหา บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์/ บันเทงิ 

      และพจิารณาคา่ตอบแทน  

     การดํารงตําแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอนื  

     2556 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพัน กลุม่บรษิัทในเครอื บมจ.ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี

     2549 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพัน กลุม่บรษิัทในเครอื บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์

วนัเดอืนปีทไีดร้บัแตง่ตงัเป็นกรรมการบรษิทัครงัแรก 18 กมุภาพันธ ์2557 

ประวตักิารทําผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผีา่นมา ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําผดิอาญาในความผดิทเีกยีวกับทรัพยส์นิซงึไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทอีาจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษิัทในรอบปี ทผีา่นมา 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2559  จํานวนครัง คดิเป็น 
 การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 9/9 100% 
 การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 1/1 100% 
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ชอื-นามสกลุ / ตําแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ  

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางาน 
ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั 

2. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ 68 - Master of Business Administration -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ี/ พลังงาน 
กรรมการอสิระ  Wichita State University, Kansas,    ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  USA.   การดํารงตําแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
  - พาณชิยศาสตรบ์ัณฑติ   ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บมจ. ทนุธนชาต / การเงนิ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย    ประธานกรรมการตรวจสอบ  
      กรรมการสรรหาและกําหนด  
เสนอกลบัเขา้ดํารงตําแหนง่  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม    คา่ตอบแทน  
กรรมการบรษิทั  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย   ปัจจุบัน กรรมการอสิระ  บมจ. เสรมิสขุ / อาหารและเครอืงดมื 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  -  Directors Certification Program DCP 33/2003  กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอสิระ  -  Role of the Compensation Committee   RCC 4/2007 ก.พ.2558 กรรมการบรหิารความเสยีง  
  -  Audit Committee Program   ACP 32/2010 การดํารงตําแหนง่ในบรษิทั/หนว่ยงานอนื  
        ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บล. จัดการกองทนุรวม โซลารสิ 
  อนื ๆ   ปัจจุบัน กรรมการอสิระ Fraser and Neave, Limited 
  - Listed Company Director Essential – Understanding the  ประธานกรรมการตรวจสอบ Singapore 
    Regulatory Environment in Singapore : What Every Director  กรรมการสรรหา  
    Ought to Know, Singapore  Institute of Directors  กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  
  - Listed Company Director Programme – Audit Committee 2556 – 2557 กรรมการอสิระ Frasers Centerpoint Limited 
    Essentials, Singapore, July 2016  กรรมการตรวจสอบ Singapore 
  - Listed Company Director Programme – Nominating   กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

    Committee Essentials, Singapore, July 2016 2543 – 2550 กรรมการผูอ้ํานวยการ บมจ. ชนิ คอรป์อเรชนั 

     2538 – 2543 รองกรรมการผูอ้ํานวยการอาวโุส บมจ. ชนิวัตร คอมพวิเตอร ์แอนด ์

      ดา้นการเงนิ คอมมวินเิคชนัส ์
     2534 – 2538 ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้ํานวยการ  บมจ. ชนิวัตร คอมพวิเตอร ์แอนด ์
      – การเงนิ คอมมวินเิคชนัส ์

  รางวัลในวชิาชพี   2526 – 2534 กรรมการบรหิาร บงล. มหาสมทุร 

  CFO ดเีดน่ในประเทศไทย ประจําปี   2518 – 2526 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการ บงล. มหาสมทุร 

  2545 จากผลสํารวจ CFO ดเีดน่ใน   2516 – 2518 ผูจ้ัดการฝ่ายการเงนิ บจ. ทนุสยาม 

  เอเชยี 10 ประเทศ ทจีัดทําโดย   2515 – 2516  เจา้หนา้ทแีผนกลงทนุ บจ. ไทยสมทุรพาณชิยป์ระกันภัย 

  นติยสาร Finance Asia เป็นปีแรก      
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วนัเดอืนปีทไีดร้บัแตง่ตงัเป็นกรรมการบรษิทัครงัแรก 18 กมุภาพันธ ์2557 

ประวตักิารทําผดิทางกฎหมายในระยะ 10 ปีทผีา่นมา ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม 1. ไมม่ปีระวัตกิารกระทําผดิอาญาในความผดิทเีกยีวกับทรัพยส์นิซงึไดก้ระทําโดยทจุรติ 

2. ไมม่ปีระวัตกิารทํารายการทอีาจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบรษิัทในรอบปี ทผีา่นมา 

การเขา้รว่มประชุมในปี 2559  จํานวนครัง คดิเป็น 
 การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 7/9 77.78% 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 100% 
 การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 1/1 100% 

คณุสมบตัเิพมิเตมิสําหรบักรรมการอสิระทไีดร้บัการเสนอชอื การมสีว่นไดเ้สยีกับบรษิัท / บรษิัทใหญ ่/ บรษิัทยอ่ย / บรษิัทร่วม หรอื นติบิคุคลทอีาจมคีวามขัดแยง้ในปัจจุบัน หรอืในชว่ง 2 ปี ทผี่านมา 
1 เป็นกรรมการทมีสีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอื ทปีรกึษาทไีดร้ับเงนิเดอืนประจํา  ไมเ่ป็น 
2 เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี  เชน่ ผูส้อบบัญช ีทปีรกึษากฎหมาย ไมเ่ป็น 
3 มคีวามสัมพันธท์างธุรกจิอยา่งมนีัยสําคัญ อันอาจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทไีดอ้ยา่งเป็นอสิระ ไมม่ ี
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ชอื-นามสกลุ / ตําแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ  

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางาน 5 ปี ยอ้นหลงั 
ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั 

3. นายอนุทนิ  ชาญวรีกลู 50 - ปรญิญาดษุฎบีัณฑติ กติตมิศักด ิ -ไมม่-ี -ไมม่-ี ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เอสทพี ีแอนด ์ไอ  
    สาขาวศิวกรรมโยธา   อดตี กรรมการ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
    มหาวทิยาลัยรามคําแหง     สมาคมอตุสาหกรรมกอ่สรา้งไทย 
เสนอเขา้รบัตําแหนง่  - MINI MBA    ทปีรกึษากติตมิศักดปิระจํา คณะกรรมาธกิาร การเกษตรและสหกรณ์ 
กรรมการบรษิทั   มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์     สภาผูแ้ทนราษฎร ปี 2539 
 - ปรญิญาตร ี      
   สาขาวศิวกรรม      
   Hofstra University      
    New York, U.S.A.      
        
  การอบรมหลกัสตูรของสมาคม      
  สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย      
  - Financial Statement for Directors      
    Class 1/2008      
  - Directors Accreditation Program      
    77/2009      
        
  อนื ๆ      
  - วตท. รุน่ 9      
  - หลักสตูรผูบ้รหิารระดับสงู      
    ดา้นการบรหิารงานพัฒนาเมอืง      
    (มหานคร รุน่ท ี1)      
  - วพน. รุน่ 1      
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ชอื-นามสกลุ / ตําแหนง่ อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา สดัสว่น 
การถอืหุน้ 
ในบรษิทัฯ  

ความสมัพนัธ์
ทาง

ครอบครวั
ระหวา่ง
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ํางาน 
ชว่งเวลา ตําแหนง่ บรษิทั 

4. นางอังคณีย ์ ฤกษ์ศริสิขุ 44 - ปรญิญาโท บัญชมีหาบัณฑติ  -ไมม่-ี -ไมม่-ี 2556 – ปัจจุบัน ประธานเจ่าหนา้ทบีรหิาร บมจ.เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์
    สาขาบัญชกีารเงนิ    ฝ่ายการเงนิ  
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   2543 – 2555 ผูอ้ํานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกจิ บมจ. จเีอ็มเอ็ม แกรมม ี
เสนอเขา้รบัตําแหนง่  - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบัณฑติ      
กรรมการบรษิทั    สาขาบัญช ี      
  มหาวทิยาลัยบูรพา      
        
 
 

 อนื ๆ      

  - Chief Financial Officer      
    Certification Program       
    รุน่ท ี16/2558      
  - หลักสตูรผูป้ฏบิัตงิานเลขานุการบรษิัท      
        
        
        
        
        
        
        


