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        สิ่งที่แนบมาด้วย 3 
        

            ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

 

 
 

การคึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA), มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

  - ปริญญาศิลปศาสตร์ ดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ ์สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

  และซพัพลายเชน มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
  - ปริญญาตรี สาธารณสขุศาสตรบณัฑิตมหาวิทยาลยัมหิดล 

การอบรม : - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 9/2560,  

  สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

  - หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 60/2560, วิทยาลยัปอ้งกนั 

  ราชอาณาจกัร 
  - หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู (บยส.) รุ่นท่ี 20/2558,  

  วิทยาลยัการยตุิธรรม สาํนกังานศาลยตุิธรรม 

  - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู (วตท.) รุ่นท่ี 18/2557, สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 - หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  

  (CGI) รุ่นท่ี 17/2559 

 - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 210/2558 

 - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 94/2555 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี 

ดาํรงตาํแหน่งเป็น : กรรมการบริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน)  

เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 และได้รับแตง่ตัง้เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท  

เมื่อวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2561 จนถึงปัจจบุนั 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ประธานคณะกรรมการบริษัท  บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการบริหาร  บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่  บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการเทคโนโลย ี  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการกิจกรรมเพ่ือสงัคม  

 

 

 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

  

   

ชื่อ – สกุล : นางสาวจรีพร  จารุกรสกลุ 

ประเภทกรรมการที่เสนอ : ประธานคณะกรรมการบริษัท 

อายุ : 53 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทอื่น / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน  68 กิจการ 

ประธานคณะกรรมการบริษัท   WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited 

ประธานคณะกรรมการบริษัท   WHAUP Nghe An Joint Stock Company 

ประธานคณะกรรมการบริษัท   บริษัท ดบับลวิเอชเอ โซลา่ร์ จํากดั 

ประธานคณะกรรมการบริษัท   WHAUP (SG) 1 PTE. Limited 

ประธานคณะกรรมการบริษัท   WHAUP (SG) 2 PTE. Limited 

ประธานคณะกรรมการบริษัท   บริษัท ดบับลวิเอชเอยพีู อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

ประธานคณะกรรมการบริษัท   บริษัท ดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จํากดั 

ประธานคณะกรรมการบริษัท   บริษัท ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

ประธานคณะกรรมการบริษัท   บริษัท ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จํากดั 

ประธานคณะกรรมการบริษัท   บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลนีเอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

ประธานคณะกรรมการบริษัท   บริษัท ชลบรีุ คลนีเอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

กรรมการ   Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company 

กรรมการ   บริษัท กลัฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จํากดั 

กรรมการ   บริษัท กลัฟ์ โซลา่ร์ จํากดั 

กรรมการ   บริษัท กลัฟ์ โซลา่ร์ ทีเอส 1 จํากดั 

กรรมการ   บริษัท กลัฟ์ โซลา่ร์ ทีเอส 2 จํากดั 

กรรมการ   บริษัท กลัฟ์ ทีเอส 1 จํากดั 

กรรมการ   บริษัท กลัฟ์ ทีเอส 3 จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อีสเทิร์น ซบีอร์ด เอ็นจีดี 4 จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อีสเทิร์น ซบีอร์ด เอ็นจีดี 2 จํากดั 

กรรมการ   บริษัท บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดบับลวิเอชเอ) 1 จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 1 จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 3 จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 6 จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 17 จํากดั 

กรรมการ   บริษัท กลัฟ์ ดบับลวิเอชเอ เอ็มที จําหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จํากดั 

กรรมการ   บริษัท กลัฟ์ โซลา่ร์ บีวี จํากดั 

กรรมการ   บริษัท กลัฟ์ โซลา่ร์ เคเคเอส จํากดั 

กรรมการ   บริษัท กลัฟ์ ทีเอส 2 จํากดั 

กรรมการ   บริษัท กลัฟ์ ทีเอส 4 จํากดั 

กรรมการ   บริษัท กลัฟ์ วีทีพี จํากดั 

กรรมการ   บริษัท กลัฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จํากดั 

ประธานคณะกรรมการบริษัท   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จํากดั 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทอื่น / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน  68 กิจการ 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินโฟนิท จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ (อินเตอร์เนชัน่แนล) จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินเตอร์เนชัน่แนล อินโดนีเซีย จํากดั 

กรรมการ   บริษัท แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ-เจดี อลัไลแอนซ์ จํากดั 

กรรมการ   บริษัท เจเนซิส ดาต้า เซ็นเตอร์ จํากดั    

กรรมการ   บริษัท เซ็นทรัล ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จํากดั 

ประธานคณะกรรมการบริษัท  บริษัท ดบับลวิเอชเอ เรียล เอสเตท แมนเนจเม้นท์  จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ 2 (เอสจี) จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล เอสเตท ระยอง จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียลโซน เหงะอาน จอยท์ สต็อค จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล แมนเนจเมนท์ เซอร์ วิสเซส เวยีดนาม จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ (เอสจี) จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อีสเทิร์น อินดสัเตรียล เอสเตท จํากดั 

กรรมการ   บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ สระบรีุ ท่ีดินอตุสาหกรรม จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ ระยอง ท่ีดนิอตุสาหกรรม จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชัน่แนล (บีวีไอ) จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (Cayman) 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั 

กรรมการ   บริษัท เดอะพาร์คเรสซเิดนซ์ จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชัน่แนล (เอสจี) จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ ระยอง 36 จํากดั 

กรรมการ   บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร้อพเพอร์ตี ้แอนด์ มารีนา่ เซอร์วิสเซส จํากดั  

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 4 จํากดั 

ประธานคณะกรรมการบริษัท   บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์  จํากดั 

กรรมการ   บริษัท ดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จํากดั 

กรรมการ   บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิง้ จํากดั 
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การถอืหุ้นในบริษัท : • ตนเอง : 34,499,800 หุ้น 

(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562)  • คูส่มรส : ไมม่ี 

  • บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : 17,081,813 หุ้น 

  • นิติบคุคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : 72,581,665 หุ้น 

  รวมจาํนวนหุ้น : 124,163,278 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 3.246 ) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 : • คณะกรรมการบริษัท  11/11 ครัง้ (คิดเป็น ร้อยละ 100) 

  • คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ (คิดเป็น ร้อยละ 100) 

  • คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  2/2 ครัง้ (คิดเป็น ร้อยละ 100) 

  • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 5/5 ครัง้ (คดิเป็น ร้อยละ 100) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดยีวกนั 

และเป็นการแข่งขนักับกจิการของบริษัท  
: 

 

ไมม่ ี

 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

2561 – 2562 ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ระยอง คลนีเอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

2561 – 2562 ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จํากดั 

2561 - 2562 กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จํากดั 

2561 – 2562 กรรมการ บริษัท เก็คโค–่วนั จํากดั 

2559 – 2562 กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั 

2558 – 2562 กรรมการ บริษัท ห้วยเหาะไทย จํากดั 

2556 – 2562 กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 

2556 – 2562 กรรมการ บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิง้ จํากดั 

2558 – 2561 รองประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน)  

2555 – 2561 รองประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2555 – 2561 รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2556 – 2560 กรรมการ บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 2 จํากดั 

2556 – 2560 กรรมการ บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 4 จํากดั 

2556 – 2560 กรรมการ บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 5 จํากดั 

2556 – 2560 กรรมการ บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 8 จํากดั 

2556 – 2560 กรรมการ บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 9 จํากดั 

2556 – 2560 กรรมการ บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 10 จํากดั 

2556 – 2560 กรรมการ บริษัท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรีนโซลา่ร์รูฟ 16 จํากดั 
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การคึกษา : - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ (เกียรตินิยม), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   การอบรม : - Certified Public Accountant (CPA), สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์  

  - Certified Professional Internal Auditors (CPIA), สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่

ประเทศไทย  
  - Qualified Internal Auditors (QIA), สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย  

  - Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

: - หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นท่ี 4/2560 

 - หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 2/2558 

 - หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 10/2557 

  - หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นท่ี 10/2557 

  - หลกัสตูร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG) รุ่นท่ี 1/2554 

  - หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 25/2554 

  - หลกัสตูร DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นท่ี 2/2552 

  - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นท่ี 1/2552 

  - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 7/2551 

  - หลกัสตูร Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 7/2551 

  - หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  

  (MIR) รุ่นท่ี 2/2551 

  - หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 1/2550 

  - หลกัสตูร Improve the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นท่ี 5/2550 

  - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 2/2547 

  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 2/2546 

  - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 38/2546 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระจนครบวาระท่ีเสนอในครัง้นี ้ 

คือ 8 ปี) 

 

  

ดาํรงตาํแหน่งเป็น : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั 

(มหาชน) เมื่อวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2558 จนถึงปัจจบุนั 

      

ชื่อ – สกุล : นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต 

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

อายุ : 68 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 
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ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

2550 - 2562 กรรมการอิสระ / ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โมโนเทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

2557 - 2560 กรรมการวิชาชีพบญัชี  

ด้านการบญัชีภาษีอากร 

สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์  

2543 - 2558 กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ  

บริษัท เหมราชพฒันาท่ีดิน จํากดั (มหาชน) 

2554 - 2559 กรรมการตรวจสอบ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
2553 - 2560 กรรมการภาษีอากร สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 

การถอืหุ้นในบริษัท : • ตนเอง : ไมม่ ี

(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562)  • คูส่มรส : ไมม่ี 

  • บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมม่ี 

  • นิติบคุคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 : • คณะกรรมการบริษัท  9/11 ครัง้ (คิดเป็น ร้อยละ 81.82) 

  • คณะกรรมการตรวจสอบ  6/6 ครัง้ (คิดเป็น ร้อยละ 100) 

  • คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2/2 ครัง้ (คดิเป็น ร้อยละ 100) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดยีวกนั 

และเป็นการแข่งขนักับกจิการของบริษัท 
: ไมม่ ี

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น 

ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ   บริษัท โมโนเทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   บริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   บริษัท ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทอื่น / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 5 กิจการ 

กรรมการตรวจสอบ   สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

กรรมการตรวจสอบ   ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 

ท่ีปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบญัชี 

 

  สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์  

คณะอนกุรรมการพฒันาระบบบญัชีชดุเดียว   สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์  

คณะอนกุรรมการประสานงานการบริหาร   สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์  

กรรมการ   บริษัท พี ดบับลวิ คอนซลัแท้นท์ จํากดั 

กรรมการตรวจสอบ   มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
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การคึกษา : - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม, 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   - ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาบริหารจดัการเทคโนโลยี, มหาวิทยาลยัชินวตัร 

   การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

: - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 27/2547 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ : เสนอให้แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระในปี 2563 เป็นปีแรก 

   (เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะดํารงตําแหนง่เฉพาะกรรมการอิสระจนครบวาระท่ีเสนอ

ในครัง้นี ้คือ 3 ปี) 

ดาํรงตาํแหน่งเป็น : กรรมการบริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน)  

เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2559 จนถงึปัจจบุนั 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น 

  ไมม่ี 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทอื่น / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 3 กิจการ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท หลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 

กรรมการ  บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั 

กรรมการ  บริษัท เอเชีย เวลท์ โฮลดิง้ จํากดั 
 

 

 

ชื่อ – สกุล : นายสรุเธียร  จกัรธรานนท์ 

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

อายุ :  68 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

2555 - 2559    กรรมการ  บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

2552 - 2554     กรรมการบริหาร คลสัเตอร์พลงังานทดแทน, สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหง่ชาติ. (สวทช.) 

2549 - 2554     กรรมการบริหาร  กองทนุเอ็มเอฟซ ีเอนเนอร์จี ฟันด์ 

2547 - 2554     กรรมการอิสระ  บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 
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การถอืหุ้นในบริษัท : • ตนเอง : ไมม่ ี

(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562)  • คูส่มรส : ไมม่ี 

  • บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมม่ี 

  • นิติบคุคลท่ีถือหุ้นเกินร้อยละ 30 : ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 

 
: • คณะกรรมการบริษัท  11/11 ครัง้ (คิดเป็น ร้อยละ 100) 

  • คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  2/2 ครัง้ (คิดเป็น ร้อยละ 100) 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดยีวกนั 

และเป็นการแข่งขนักับกจิการของบริษัท 
: ไมม่ ี


