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ประวตัขิองกรรมการที่เสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557 

1) นางจรีพร อนันตประยูร 

ตาํแหน่ง กรรมการ  

อาย ุ 47 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา - ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

หลกัสูตร DAP ปี 2555 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษทัอ่ืน • กรรมการ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ เคพีเอน็ อะไลแอนซ์ จาํกดั 

• กรรมการ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จาํกดั 

• กรรมการ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 2 จาํกดั 

• กรรมการ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จาํกดั 

• กรรมการ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 4 จาํกดั 

• กรรมการ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 5 จาํกดั 

• กรรมการ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จาํกดั 

• กรรมการ 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 8 จาํกดั 

• กรรมการ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 9 จาํกดั 

• กรรมการ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 10 จาํกดั 

• กรรมการ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 16 จาํกดั 

• กรรมการ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จาํกดั 

• กรรมการ 

บริษทั หลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

• กรรมการ 

บริษทั เอเชีย เวลท ์โฮลด้ิง จาํกดั 

• กรรมการ 

บริษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จาํกดั 

• กรรมการ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จาํกดั 

• กรรมการ 

บริษทั เอส แอนด ์เจ โฮลด้ิง จาํกดั 

ประสบการณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 

การถือหุน้ในบริษทัและบริษทัยอ่ย 

(ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2557 ) 

บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั 

(มหาชน) (%) 

บริษทัในเครือ 

30.92 - 

การเขา้ประชุม/การจดัประชุม (คร้ัง)  2556 

คณะกรรมการ 10/10 

คณะกรรมการบริหาร 10/11 

 

  



ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ของ นางจรีพร อนันตประยูร 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกจิ 

2550 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการและ

รักษาการผูอ้าํนวยการฝ่าย

พฒันาโครงการ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้นคลงัสินคา้

และโรงงาน 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ เคพีเอน็ 

อะไลแอนซ์ จาํกดั 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้นคลงัสินคา้

และโรงงาน 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล 

กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล 

กรีนโซล่าร์รูฟ 2 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล 

กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล 

กรีนโซล่าร์รูฟ 4 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล 

กรีนโซล่าร์รูฟ 5 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล 

กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล 

กรีนโซล่าร์รูฟ 8 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล 

กรีนโซล่าร์รูฟ 9 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล 

กรีนโซล่าร์รูฟ 10 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์



2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล 

กรีนโซล่าร์รูฟ 16 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักุล 

กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั หลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์

จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย เวลท ์โฮลด้ิง 

จาํกดั 

ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไล

แอนซ์ จาํกดั 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้นคลงัสินคา้

และโรงงาน 

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ อะไล

แอนซ์ จาํกดั 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้นคลงัสินคา้

และโรงงาน 

2536 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอส แอนด ์เจ  

โฮลด้ิง จาํกดั 

จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

 



2) นายสุรเธียร จกัรธรานนท์ 

ตาํแหน่ง กรรมการ  

อาย ุ 62 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา - ปริญญาตรี ส่ิงแวดลอ้ม วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิสาขาเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัชินวตัร 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

หลกัสูตร DAP ปี 2555 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษทัอ่ืน • ประธานกรรมการ   

บริษทั อี-เอสเทอร์ จาํกดั  

• กรรมการ 

บริษทั อี-เอสเทอร์ (กรุงเทพ) จาํกดั 

• กรรมการบริหารคลสัเตอร์พลงังานทดแทน 

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

• กรรมการ 

บริษทั กระดาษศรีสยาม จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 

การถือหุน้ในบริษทัและบริษทัยอ่ย 

(ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2557 ) 

บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั 

(มหาชน) (%) 

บริษทัในเครือ 

- - 

การเขา้ประชุม/การจดัประชุม (คร้ัง)  2556 

คณะกรรมการ 10/10 

 

  



ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ของ นายสุรเธียร จักรธรานนท์ 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกจิ 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้นคลงัสินคา้และ

โรงงาน 

2551 – ปัจจุบนั    ประธานกรรมการ   

กรรมการ 

บริษทั อี-เอสเทอร์ จาํกดั  

บริษทั อี-เอสเทอร์ 

(กรุงเทพ) จาํกดั 

ผูผ้ลิตไบโอดีเซล 

ผูผ้ลิตไบโอดีเซล 

2552 – ปัจจุบนั    กรรมการบริหารคลสัเตอร์

พลงังานทดแทน 

สาํนกังานพฒันา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 

หน่วยงานในกาํกบัของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2547 – 2554      กรรมการ และ ประธาน

กรรมการบริหารความ

เส่ียง 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั 

(มหาชน) 

บริหารจดัการกองทุนรวม 

2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กระดาษศรีสยาม 

จาํกดั (มหาชน) 

ผลิตกระดาษและกระดาษแขง็ดว้ยเคร่ืองจกัร 

 



3) นายพชิิต อคัราทิตย์ 

ตาํแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  

อาย ุ 59 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Texas at Austin 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

หลกัสูตร DAP ปี 2547 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษทัอ่ืน • กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั หลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

• กรรมการ 

บริษทั เอเชีย เวลท ์โฮลด้ิง จาํกดั 

• กรรมการ 

คณะกรรมการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

• กรรมการ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• กรรมการอาํนวยการวิทยาลยันวตักรรมอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 

การถือหุน้ในบริษทัและบริษทัยอ่ย 

(ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2557 ) 

บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั 

(มหาชน) (%) 

บริษทัในเครือ 

- - 

การเขา้ประชุม/การจดัประชุม (คร้ัง)  2556 

คณะกรรมการ 10/10 

คณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 



 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ของ นายพชิิต อคัราทิตย์ 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกจิ 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้นคลงัสินคา้และ

โรงงาน 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั หลกัทรัพย ์เอเชีย 

เวลท ์จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย เวลท ์โฮลด้ิง 

จาํกดั 

ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ คณะกรรมการกองทุน

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ 

2551 – ปัจจุบนั กรรมการ คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

งานคณะกรรมการมหาวิทยาลยั 

2539 – ปัจจุบนั กรรมการอาํนวยการ

วิทยาลยันวตักรรม

อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

2542 – 2556 กรรมการสภาวิจยัแห่งชาติ 

สาขาเศรษฐศาสตร์ 

สาํนกังานคณะกรรมการ

วิจยัแห่งชาติ 

สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

2554 – 2555 ประธานกรรมการ บลจ. เกียรตินาคิน  บริษทัหลกัทรัพย ์

2553 – 2555 กรรมการ สภาสถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ (นิดา้) 

สภาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2552 – 2554 ประธานกรรมการ บรรษทัประกนัสินเช่ือ

อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใตก้าร

กาํกบัดูแลของกระทรวงการคลงั 



2552 - 2554 กรรมการ บริษทั ตลาดอนุพนัธ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

ศูนยก์ลางการซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้

หรืออนุพนัธ์ 

2547 – 2553 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สถาบนับริหารกองทุน

พลงังาน กระทรวง

พลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

2545 – 2553 กรรมการ 

กรรมการบริหาร และ

กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั 

(มหาชน) 

บริหารจดัการกองทุน 

2551 – 2552 ประธานอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

สาํนกับริหารและพฒันา

องคค์วามรู้ 

สาํนกับริหารและพฒันาองคค์วามรู้ 

2551 – 2552 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารพฒันาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

แห่งประเทศไทย 

ธนาคารภายใตก้ารกาํกบัการดูแลของ

กระทรวงการคลงัและกระทรวงอุตสาหกรรม 

2550 – 2551 ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

แห่งประเทศไทย 

ธนาคารภายใตก้ารกาํกบัการดูแลของ

กระทรวงการคลงัและกระทรวงอุตสาหกรรม 

2549 – 2551 กรรมการและประธาน

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2549 – 2551 กรรมการ บริษทั ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั 

ศูนยก์ลางในการใหบ้ริการท่ีต่อเน่ืองจากการ

ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

2545 – 2551 กรรมการ และ

กรรมการบริหาร  

ธนาคารเพ่ือการส่งออก

และนาํเขา้แห่งประเทศ

ไทย  

ธนาคารของรัฐ 



2548 – 2550 กรรมการคณะกรรมการ

กาํกบัดูแลการบริหาร

กิจการท่ีดี 

ธนาคารออมสิน สถาบนัการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


