
  

  

สิ่งที่แนบมาดว้ย 2 

 

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

 

 

 
 

การคึกษา : ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอรท์อีสเทอรน์ บอสตนั สหรฐัอเมรกิา 

การอบรม (IOD) : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 57/2548  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี 10 เดือน  (ก่อนการแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน) 

ดาํรงตาํแหน่งเป็น : กรรมการบรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  

เมื่อวนัท่ี  30 มถินุายน 2551 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียน 

กรรมการ, กรรมการบรหิาร   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

และกรรมการบรหิารความเสีย่ง   

รองประธานคณะกรรมการบรษัิท  บรษัิท ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

และกรรมการบรหิาร   

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : บริษัท / กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 35 กิจการ 

กรรมการ   WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ โซลา่ร ์จาํกดั 

กรรมการ   WHAUP Nghe An Joint Stock Company 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอยพีู อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

กรรมการ   WHAUP (SG) 1 PTE. Limited 

กรรมการ   WHAUP (SG) 2 PTE. Limited 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอรย์ี่ 2 จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จาํกดั 

ประธานคณะกรรมการบรษัิท   บรษัิท อีสเทิรน์ซีบอรด์ คลนีเอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

ประธานคณะกรรมการบรษัิท   บรษัิท ชลบรุ ีคลนีเอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

ชื่อ – สกุล : นายเดวิด รชิารด์ นารโ์ดน 

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ 

อายุ : 65 ปี 

สัญชาต ิ : อเมรกินั 



  

  

กรรมการ   Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company 

รองประธานกรรมการ   บรษัิท เก็คโค–่วนั จาํกดั 

กรรมการ, กรรมการบรหิาร  

และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุม่

นิคมอตุสาหกรรมและตา่งประเทศ 

  บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  

รองประธานกรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ทสั จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดีเวลลอปเมนท ์2 (เอสจี) จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีลโซน เหงะอาน จอยท ์สต็อค จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล แมนเนจเมนท ์เซอร ์วิสเซส 

เวียดนาม จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดีเวลลอปเมนท ์(เอสจี) จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอรเ์นชั่นแนล (เอสจี) จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดสัเตรยีลเอสเตท 4 จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท อีสเทิรน์ซีบอรด์ พรอ้พเพอรต์ี ้แอนด ์มารนีา่ เซอรว์ิสเซส จาํกดั  

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ระยอง 36 จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ระยอง ท่ีดนิอตุสาหกรรม จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ สระบรุ ีท่ีดินอตุสาหกรรม จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท เดอะพารค์เรสซเิดนซ ์จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดีเวลลอปเมนท ์เอ็นจิเนียริง่ จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอรเ์นชั่นแนล (บีวีไอ) จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อีสเทิรน์ ไพพไ์ลน ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั  

กรรมการผูจ้ดัการ   บรษัิท อีสเทิรน์ ซีบอรด์ อินดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อีสเทิรน์ อินดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 

กรรมการ   บรษัิท บีไอจี ดบับลวิเอชเอ อินดสัเทรยีลแก๊ส จาํกดั 

กรรมการผูจ้ดัการ   บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล เอสเตท ระยอง จาํกดั 

 

 
  



  

  

   
การถอืหุน้ในบริษัท : - ตนเอง : ไมม่ ี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  - คูส่มรส : ไมม่ี 

  - บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมม่ ี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : - คณะกรรมการบรษัิท  8/8 ครัง้ 

  - คณะกรรมการบรหิาร 9/9 ครัง้ 

  - คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  6/6 ครัง้ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมี

สภาพอยา่งเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนักับกิจการของบริษัท 

: ไมม่ี 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณท์าํงานยอ้นหลัง 5 ปี 

       2559 กรรมการ บรษัิท โกลว ์เหมราช วินด ์จาํกดั 

       2559 กรรมการ บรษัิท หว้ยเหาะไทย จาํกดั 

2552 - 2559 กรรมการ บรษัิท ไฟฟา้ หว้ยเหาะ จาํกดั 

2553 - 2559 กรรมการ บรษัิท บี.กรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จาํกดั 

2556 - 2559 กรรมการ บรษัิท กลัฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จาํกดั 

2557 - 2559 กรรมการ บรษัิท กลัฟ์ โซลา่ร ์จาํกดั 

2558 - 2559 กรรมการ บรษัิท กลัฟ์ ทีเอส1 จาํกดั 

2558 - 2559 กรรมการ บรษัิท กลัฟ์ ทีเอส3 จาํกดั 

2558 - 2559 กรรมการ บรษัิท กลัฟ์ ทีเอส4 จาํกดั 



  

  

 

 

 
 

การคึกษา : - ปรญิญาเอก บรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑติ ภาควชิาบรหิารธุรกิจ (Industrial 

Business Administration), สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

   - Master of Mechanical Engineering, Drexel University, Philadelphia,  

PA, U.S.A. 

  - Master of Engineering Management, Drexel University, Philadelphia,  

PA, U.S.A. 

  - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเครือ่งกล (เกียรตินิยม),  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

การอบรม  - หลกัสตูรนกัลงทนุผูท้รงคณุวฒุ ิ(TIIP 2) ประจาํปี 2556, ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย 

- Doctoral Research for Manufacturing Industry Workshop, University of 

Cambridge (Institute for Manufacturing – IfM) 

- Leadership Development Program, University of California Berkeley 

(Berkley Executive Coaching Institute) 

- Strategy and Innovation for Businesses in Asia, Massachusetts Institutes 

of Technology (Sloan School of Management), มหาวิทยาลยัมหิดล 

- Integrated Water Management for High Level Managers, สมาคมการ

 การอบรม (IOD) 

 

: - หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ท่ี 13/2554 

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ท่ี 11/2553 

- หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ท่ี 09/2553 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 120/2552 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี 1 เดือน 

ดาํรงตาํแหน่งเป็น : กรรมการบรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  

เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียน (ไมม่กีารดาํรงตาํแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน) 

กรรมการ, กรรมการบรหิาร และ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

 

 บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ชื่อ – สกุล : ดร. นิพนธ ์ บญุเดชานนัทน ์

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ 

อายุ : 50 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 



  

  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : บริษัท / กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จาํนวน 40 กิจการ 

กรรมการ  บรษัิท ดบับลวิเอชเอ วอเตอร ์จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท ดบับลวิเอชเอ เอ็นเนอรย์ี่ 2 จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท ดบับลวิเอชเอยพีู อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท ดบับลวิเอชเอ โซลา่ร ์จาํกดั 

กรรมการ  WHAUP (SG) 1 PTE. Limited 

กรรมการ  WHAUP (SG) 2 PTE. Limited 

กรรมการ  WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited 

กรรมการ  WHAUP Nghe An Joint Stock Company 

กรรมการ  Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company 

กรรมการ  Cua Lo Water Supply Joint Stock Company 

กรรมการ  บรษัิท อีสเทิรน์ซีบอรด์ คลนีเอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท ชลบรุ ีคลนีเอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท เก็คโค–่วนั จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท หว้ยเหาะไทย จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท ไฟฟา้ หว้ยเหาะ จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท บี.กรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรนีโซลา่รรู์ฟ 1 จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรนีโซลา่รรู์ฟ 3 จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรนีโซลา่รรู์ฟ 6 จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท ดบับลวิเอชเอ กนักลุ กรนีโซลา่รรู์ฟ 17 จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท กลัฟ์ ดบับลวิเอชเอ เอ็มที จาํหนา่ยก๊าซธรรมชาติ จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อีสเทิรน์ ซบีอรด์ เอ็นจีด2ี จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อีสเทิรน์ ซบีอรด์ เอ็นจีด4ี จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท กลัฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท กลัฟ์ โซลา่ร ์จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท กลัฟ์ โซลา่ร ์บีวี จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท กลัฟ์ โซลา่ร ์ทีเอส1 จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท กลัฟ์ โซลา่ร ์ทีเอส2 จาํกดั 



  

  

กรรมการ  บรษัิท กลัฟ์ โซลา่ร ์เคเคเอส จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท กลัฟ์ วีทีพี จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท กลัฟ์ ทีเอส1  จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท กลัฟ์ ทีเอส2  จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท กลัฟ์ ทีเอส3 จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท กลัฟ์ ทีเอส4 จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท กลัฟ์ เอ็นแอลแอล2 จาํกดั 

กรรมการอิสระ  บรษัิท พีอารที์อาร ์กรุป๊ จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท อินโนเวทีฟ โซลชูั่น แอนด ์เทรดดิง้ จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท ทร ีซิกตีซ้กิ จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท ซอฟตแ์วร ์แมกซ ์จาํกดั 
 

 

 

ประสบการณท์าํงานยอ้นหลัง 5 ปี 

2562 - 2563 รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

2559 - 2561 ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตักิาร บรษัิท ที ยทิูลติีส้ ์จาํกดั (บรษัิทในเครอื พรอ็พเพอรต์ีเ้พอรเ์ฟค) 

2552 - 2558 กรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บรษัิท ยนิูเวอรแ์ซล ยทีูลติีส้ ์จาํกดั (บรษัิทในเครอื อีสทว์อเตอร)์ 

บรษัิท ประปาบางปะกง จาํกดั 

บรษัิท ประปาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

บรษัิท ประปานครสวรรค ์จาํกดั 

การถอืหุน้ในบริษัท : - ตนเอง : ไมม่ ี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  - คูส่มรส : ไมม่ี 

  - บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : - คณะกรรมการบรษัิท  7/7 ครัง้ 

  - คณะกรรมการบรหิาร  7/7 ครัง้ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมี

สภาพอยา่งเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนักับกิจการของบริษัท 

: ไมม่ี 



  

  

 

 

 
 

การคึกษา : - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

  - ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตรเ์กษตร, 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรม : - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.) รุน่ท่ี 18, สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

  - หลกัสตูรโครงสรา้งการสมันาผูบ้รหิารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุน่ท่ี 14/2559, 

สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงินไทย         

  - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุน่ท่ี 3/2553, สถาบนั

วิทยาการการคา้ 

  - หลกัสตูร Commercial Credit Skills Assessment, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

  - หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สงู (สวปอ. มส.) รุน่ท่ี 9 

วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

การอบรม (IOD) 

 

: - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี SEC/2558  

 

 - หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 31/2556 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 5 ปี 4 เดือน (เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระจนครบวาระท่ี

เสนอในครัง้นี ้คือ 8 ปี 4 เดือน) 

ดาํรงตาํแหน่งเป็น  กรรมการอิสระ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  

เมื่อวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2558 

 

 

ชื่อ – สกุล : นายเวทย ์นชุเจรญิ 

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ  

อายุ : 68 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียน 

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน 

 บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ยทิูลติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   บรษัิท ไมโครลสิซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ   บรษัิท สยามราชธานี จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

  บรษัิท ไทยฟูด้ส ์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

ท่ีปรกึษา   บรษัิท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : บริษัท / กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 6 กิจการ 

กรรมการ  บรษัิท พี-ทรพัย ์เอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

กรรมการ  บรษัิท ฮินซิซ ึ(ประเทศไทย) จาํกดั 

ประธานคณะกรรมการกาํหนดแนวทาง-  สถานีวิทยโุทรทศันแ์หง่ประเทศไทย 

จดัหารายได ้   

ประธานคณะกรรมการบรษัิท  บรษัิท ไทยเทคโนกลาส กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

ประธานคณะกรรมการบรษัิท  บรษัิท สยามเทคนิคคอนกรตี จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการพิจารณานโยบายการลงทนุ  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

ประสบการณท์าํงานยอ้นหลัง 5 ปี 

2560 - 2562 กรรมการ บรษัิท ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

2560 - 2562 กรรมการ บรษัิท เงินทนุ ศรสีวสัดิ ์จาํกดั (มหาชน) 

2560 - 2561 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษัิท ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

2559 - 2561 กรรมการ การประปาสว่นภมูิภาค 

2559 - 2561 กรรมการ องคก์ารสวนสตัวแ์หง่ประเทศไทย 

2558 - 2560 กรรมการ องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้

2558 - 2560 กรรมการ บรษัิท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2558 - 2559 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษัิท เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) 

การถอืหุน้ในบริษัท : - ตนเอง : ไมม่ ี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  - คูส่มรส : ไมม่ี 

  - บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : - คณะกรรมการบรษัิท  8/8 ครัง้ 

  - คณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครัง้ 

  - คณะกรรมการวรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 3/3 ครัง้ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมี

สภาพอยา่งเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนักับกิจการของบริษัท 

: ไมม่ี 




