
สิ่งที่แนบมาดว้ย 3 

 
 

ข้อมูลของผู้ที่ไดรั้บการเสนอชือ่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียน 

ประธานกรรมการบรษัิท 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท ดีวี8 จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : บริษัท / กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 2 กิจการ  

อนกุรรมการ นวตักรรมการแหง่ชาต ิ

อนกุรรมการ คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน 
 

ประสบการณท์าํงานยอ้นหลัง 5 ปี 

2555 - 2558 ผูว้า่การ การไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

2556 - 2557 กรรมการและเลขานกุาร การไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

2554 - 2555 รองผูว้า่การ การไฟฟา้สว่นภมูิภาค 

2554 - 2555 กรรมการ ศนูยเ์ทคโนโลยี NECTEC 

2554 - 2555 กรรมการ ศนูยเ์ช่ียวชาญพิเศษไฟฟา้กาํลงั 
 

 การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั      : ไมม่ ี

           และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท 

ชื่อ – สกุล : นายนาํชยั หลอ่วฒันตระกลู 

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ 

อายุ : 65 ปี  

สัญชาต ิ : ไทย 

การคึกษา : - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

  - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาไฟฟา้กาํลงั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรม : - หลกัสตูร Energy Literacy ปี 2557, วิทยาลยัพลงังาน 

  - หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 51/2551, วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

  - ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Mini MBA ปี 2544 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

  - ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Main Operation & Maintenance Training ปี 2529, CDC 

ประเทศเยอรมนี 

การอบรม (IOD) : - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 140/2554 

การถอืหุน้ในบริษัท : - ตนเอง : ไมม่ ี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  - คูส่มรส : ไมม่ี 

  - บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมม่ี 



 
 

  

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน     : บริษัทจดทะเบียน 

กรรมการบรษัิท 

กรรมการบรหิาร  

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกลยทุธ ์

บรษัิท ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน     : บริษัทอืน่ / กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 20 กิจการ 

กรรมการบรษัิท 

กรรมการบรหิาร  

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายกลยทุธ ์

บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล เอสเตท ระยอง จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีลโซน เหงะอาน จอยท ์สต็อค จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล แมนเนจเมนท ์เซอร ์วิสเซส เวยีดนาม จาํกดั 

 กรรมการ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดีเวลลอปเมนท ์(เอสจี) จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อีสเทิรน์ อินดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท อีสเทิรน์ ซีบอรด์ อินดสัเตรยีล เอสเตท (ระยอง) จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดสัเตรยีลเอสเตท จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ สระบรุ ีท่ีดินอตุสาหกรรม จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ระยอง ท่ีดนิอตุสาหกรรม จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อีสเทิรน์ ไพพไ์ลน ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอรเ์นชั่นแนล (บีวีไอ) จาํกดั 

ชื่อ – สกุล : นายไกรลกัขณ ์อศัวฉตัรโรจน ์

ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ 

อายุ : 49 ปี  

สัญชาต ิ : ไทย 

การคึกษา : - ปรญิญาโท วิศวกรรมการเงิน, New York University, USA 

  - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการเงิน,  Claremont Graduate University, USA 

  - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรม : - หลกัสตูร แกะรอยงบการเงิน 2562, CPD Tutor 

การอบรม (IOD) : - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 175/2557 



 
 

กรรมการ บรษัิท เดอะพารค์เรสซเิดนซ ์จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดีเวลลอปเมนท ์เอ็นจิเนียริง่ จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอรเ์นชั่นแนล (เอสจี) จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ ระยอง 36 จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท อีสเทิรน์ซีบอรด์ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์มารนีา่ เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดสัเตรยีลเอสเตท 4 จาํกดั 

กรรมการ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล รที แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ประสบการณท์าํงานยอ้นหลัง 5 ปี 

2562 – 2563 ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน บรษัิท ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

2562 – 2563 ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

2558 – 2563 กรรมการ บรษัิท ดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรยีล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 

จาํกดั (เคยแ์มน) 

 

 การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  : ไมม่ ี

และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

การถอืหุน้ในบริษัท : - ตนเอง : ไมม่ ี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  - คูส่มรส :  65,000 หุน้ 

  - บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ : ไมม่ี 

  




