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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดบัที� 4 : ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที� 5 
 
 

ประวติักรรมการที�ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ และได้รบัการเสนอชื�อให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ 
 

1. นายภาณุ  ศีติสาร : กรรมการ / ประธานกรรมการ 

 

สญัชาต ิ ไทย 

อายุ 46 ปี 

วุฒกิารศกึษา � ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 � ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ (ฟิสกิสป์ระยุกต)์  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

การอบรม � หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 19/2004 
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 � หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 176/2013 
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

 � หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 30/2013 
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

   

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (%) 17.15%  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร - ไม่ม ี-  

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื�น - ไม่ม ี-  

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื�น 1 บรษิทั  

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อยของบรษิทั 1 บรษิทั  

จาํนวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 2 ปี 4 เดอืน  

จาํนวนครั 7งที�เขา้ร่วมประชุมในปี 2557 9 ครั 7ง จากการประชมุทั 7งหมด 9 ครั 7ง  

 
ประสบการณ์การทาํงานช่วงระยะเวลา 5 ปี 

ปี ตาํแหน่ง บริษทั 

2555 - ปจัจุบนั กรรมการ / ประธานกรรมการ บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูั �น เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

2553 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั กนัหา โซล่าพาวเวอร ์จาํกดั 

2541 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เอม็.ว.ีท.ี คอมมวินิเคชั �น จาํกดั (มหาชน) 

2551 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พระพาย เทคโนโลย ีจาํกดั 

2545 - 2555 กรรมการ บรษิทั ไวรเ์ลส คอมมวินิเคชั �น เทคโนโลย ี
(ประเทศไทย) จาํกดั 
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2. นางสาวอนงค ์พานิชเจริญนาน : กรรมการ 

 

สญัชาต ิ ไทย 

อายุ 49 ปี 

วุฒกิารศกึษา � ปรญิญาโท  Master of Financial Accounting (MFAcc.) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 � ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม � หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 174/2013 
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

   
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (%) 0.80%  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร - ไม่ม ี-  

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื�น - ไม่ม ี-  

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื�น 1 บรษิทั  

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อยของบรษิทั - ไม่ม ี-  

จาํนวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 2 ปี 4 เดอืน  

จาํนวนครั 7งที�เขา้ร่วมประชุมในปี 2557 9 ครั 7ง จากการประชมุทั 7งหมด 9 ครั 7ง  
   

 
ประสบการณ์การทาํงานช่วงระยะเวลา 5 ปี 

ปี ตาํแหน่ง บริษทั 

2555 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูั �น เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

2554 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั บซิโปร เอาทซ์อรส์ จาํกดั 

2554 - 2557 CFO & Corporate Support Division บรษิทั โลคสั เทเลคอมมนิูเคชั �น องิค ์จาํกดั 

2544 - 2554 Senior Vice President -Financial 
Operations Division 

บรษิทั โทเทิ�ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชั �น จาํกดั 
(มหาชน) 
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3. นายวรพงศ ์จาํจด : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

สญัชาต ิ ไทย 

อายุ 51 ปี 

วุฒกิารศกึษา � ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 � ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

� ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรม � หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 103/2013 
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

 � หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17/2014 
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

   
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั (%) - ไม่ม ี-  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร - ไม่ม ี-  

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื�น - ไม่ม ี-  

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื�น - ไม่ม ี-  

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อยของบรษิทั - ไม่ม ี-  

จาํนวนปีที�ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 2 ปี  

จาํนวนครั 7งที�เขา้ร่วมประชุมในปี 2557 9 ครั 7ง จากการประชมุทั 7งหมด 9 ครั 7ง  
   

 
ประสบการณ์การทาํงานช่วงระยะเวลา 5 ปี 

ปี ตาํแหน่ง บริษทั 

2556 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บรษิทั เพาเวอร ์โซลชูั �น เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

2554 - ปจัจุบนั Assistant Managing Director บรษิทั ฮั �วเซ่งเฮง คอมโมดทิชั จาํกดั 

2551 - 2554 Vice President of Compliance Department ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 

 


