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ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลอืกตั้งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

ชื่อ – ชือ่สกลุ  นางสาวจรีพร  จารุกรสกลุ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั     

- ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

- ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

วันทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 25 มีนาคม 2558 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ  กรรมการ 
 

อายุ  55 ปี   สัญชาต ิ ไทย   
 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 7 ปี  
 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปรญิญาศิลปศาสตร ์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน มหาวิทยาลยัครสิเตียน 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA), มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- ปรญิญาตรี สาธารณสขุศาสตรบณัฑิตมหาวิทยาลยัมหิดล 
 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุน่ท่ี 0/2564 

- หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 46/2563  

- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ท่ี 17/2559 

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

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

ประวัติการอบรมอืน่ๆ 

- หลกัสตูร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) รุน่ท่ี 1/2564 สถาบนัพฒันาสขุภาพ

อาเซยีน มหาวิทยาลยัมหิดล 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ท่ี 9/2560 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 60/2560 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู (บยส.) รุน่ท่ี 20/2558 วิทยาลยัการยตุธิรรม สาํนกังานศาลยตุิธรรม 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.) รุน่ท่ี 18/2557 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
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การถือครองหลักทรัพยใ์นบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 (รวมคู่สมรส และบตุรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ)  

จาํนวน 73,836,600 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.93 
 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่ม ี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 

- คณะกรรมการบรษิทั     : 7/7 ครัง้  

- คณะกรรมการบรหิาร     : 7/7 ครัง้ 

- คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง     : 4/4 ครัง้ 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  : 4/4 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้     : 1/1 ครัง้ 
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  

- ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง - 
 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบัน 

- บริษัทจดทะเบียน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2565 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิ

บาลและการพฒันาอยา่งยั่งยืน  

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

2563 – ปัจจบุนั รกัษาการประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย

เทคโนโลยี 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการเทคโนโลยี  

กรรมการกิจกรรมเพ่ือสงัคม 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

- บริษัท / กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จาํนวน 48 กจิการ) 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2562 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited 

2561 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท WHAUP Nghe An Joint Stock Company 
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ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2561 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ดบับลิวเอชเอ โซล่าร ์จาํกดั 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท WHAUP (SG) 1 PTE. Limited 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท WHAUP (SG) 2 PTE. Limited 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ดบับลิวเอชเอยพีู อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ดบับลิวเอชเอ วอเตอร ์จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เอ็นเนอรย์ี่ 2 จาํกดั 

2564 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ดบับลิวเอชเอยพีู เอเซยี รีเคลมเมชั่น วอเตอร ์จาํกดั 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2561 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิทั และ 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) 

2562 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิทั บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร ์โฮลดิง้ จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินโฟนิท จาํกดั 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แวรเ์ฮาส ์เอเซีย อะไลแอนซ ์จาํกดั 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ ์จาํกดั 
 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทรว่มของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เคดบับลิว ท ูจาํกดั 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เคดบับลิว ทรี จาํกดั 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เคดบับลิว อลัไลแอนซ ์จาํกดั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เซ็นทรลั ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ ์จาํกดั 

2559 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิทั บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส ์พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั 

2556 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิทั บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ ์จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เหว่ย หวั กั๋ว ไท่ (ซานยา่) บิสซิเนส คอนซลัติง้ จาํกดั 
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ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ทสั จาํกดั 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์2 (เอสจ)ี จาํกดั  

2561 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิทั บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล รีท แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

2561 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล เอสเตท ระยอง จาํกดั 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียลโซน เหงะอาน จอยท ์สต็อค จาํกดั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล แมนเนจเมนท ์เซอรว์ิสเซส 

  2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอรเ์นชั่น 

  2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์(เอสจี) จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ อินดสัเตรียล เอสเตท จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท อีสเทิรน์ ซีบอรด์ อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จาํกดั 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ สระบรีุ ท่ีดินอตุสาหกรรม จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ระยอง ท่ีดนิอตุสาหกรรม จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ไพพไ์ลน ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอรเ์นชั่น 

แนล (บีวีไอ) จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์เอ็นจิเนียริง่ จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เดอะพารค์เรสซเิดนซ ์จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอรเ์นชั่น 

   2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ระยอง 36 จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อีสเทิรน์ซีบอรด์ พรอ้พเพอรต์ี ้แอนด ์มารีน่า เซอรว์ิสเซส จาํกดั  

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดสัเตรียลเอสเตท 4 จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ่ืน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอสซีบี เอกซ ์จาํกดั (มหาชน) 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอสซีบี เท็นเอกซ ์จาํกดั            

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ โฮลดิง้ จาํกดั 

2536 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอส แอนด ์เจ โฮลดิง้ จาํกดั 
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ประสบการณท์าํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2555 - 2561 รองประธานคณะกรรมการบรษิัท 

รองประธานคณะกรรมการบรหิาร 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

2558 - 2561 รองประธานคณะกรรมการบรษิัท 

รองประธานคณะกรรมการบรหิาร 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

2558 - 2564  ประธานคณะกรรมการบรหิาร

ความเส่ียง  

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

บรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2556 - 2563 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่ารรู์ฟ 1 จาํกดั 

2556 - 2563 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่ารรู์ฟ 3 จาํกดั 

2556 - 2563 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่ารรู์ฟ 6 จาํกดั 

2556 - 2563 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่ารรู์ฟ 17 จาํกดั 

2556 - 2560 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่ารรู์ฟ 2 จาํกดั 

2556 - 2560 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่ารรู์ฟ 4 จาํกดั 

2556 - 2560 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่ารรู์ฟ 5 จาํกดั 

2556 - 2560 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่ารรู์ฟ 8 จาํกดั 

2556 - 2560 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่ารรู์ฟ 9 จาํกดั 

2556 - 2560 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่ารรู์ฟ 10 จาํกดั 

2556 - 2560 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่ารรู์ฟ 16 จาํกดั 

 

บรษิัทรว่มของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2561 - 2564 ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท อีสเทิรน์ซีบอรด์ คลีนเอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

2561 - 2564 ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ชลบรีุ คลีนเอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

2562 - 2563 กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิัท กลัฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จาํกดั 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิัท กลัฟ์ โซล่าร ์จาํกดั 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิัท กลัฟ์ โซล่าร ์ทีเอส 1 จาํกดั 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิัท กลัฟ์ โซล่าร ์ทีเอส 2 จาํกดั 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิัท กลัฟ์ ทีเอส 1 จาํกดั 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิัท กลัฟ์ ทีเอส 3 จาํกดั 
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ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2560 - 2563 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซบีอรด์ เอ็นจีดี 4 จาํกดั 

2559 - 2563 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ซบีอรด์ เอ็นจีดี 2 จาํกดั 

2558 - 2563 กรรมการ บรษิัท บรษิัท บี.กรมิ เพาเวอร ์(ดบับลิวเอชเอ) 1 จาํกดั 

2558 - 2563 กรรมการ บรษิัท กลัฟ์ ดบับลิวเอชเอ เอ็มที จาํหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจาํกดั 

2558 - 2563 กรรมการ บรษิัท กลัฟ์ โซล่าร ์บีวี จาํกดั 

2558 - 2563 กรรมการ บรษิัท กลัฟ์ โซล่าร ์เคเคเอส จาํกดั 

2558 - 2563 กรรมการ บรษิัท กลัฟ์ ทีเอส 2 จาํกดั 

2558 - 2563 กรรมการ บรษิัท กลัฟ์ ทีเอส 4 จาํกดั 

2558 - 2563 กรรมการ บรษิัท กลัฟ์ วีทีพี จาํกดั 

2558 - 2563 กรรมการ บรษิัท กลัฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จาํกดั 

2561 - 2563 ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ระยอง คลีนเอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

2561 - 2563 ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท โกลว ์เหมราช วินด ์จาํกดั 

2561 - 2562 กรรมการ บรษิัท เก็คโค-่วนั จาํกดั 

2558 - 2562 กรรมการ บรษิัท หว้ยเหาะไทย จาํกดั 

บรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2558 - 2561 รองประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

  2561 - 2563 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น (ฮ่องกง) จาํกดั 

2558 - 2563 กรรมการ บรษิัท พีที ดบับลิวเอชเอ อินโดนีเซีย จาํกดั 
 

บรษิัทรว่มของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2559 - 2562 กรรมการ บรษิัท เจเนซิส ดาตา้ เซ็นเตอร ์จาํกดั 

2562 – 2564 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ-เจดี อลัไลแอนซ ์จาํกดั 

บรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2558 - 2563 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอร์

เนชั่นแนล จาํกดั (Cayman) 

กิจการอ่ืน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2561 - 2562 กรรมการ บรษิัท ซุปเปอรแ์นป (ประเทศไทย) จาํกดั 
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ชื่อ – ชือ่สกลุ  นายเอกชยั ตวิตุานนท ์     

 

ตาํแหน่งปัจจุบนั 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยั่งยืน   

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

วันทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 2 ธันวาคม 2558 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ  กรรมการอิสระ 

 

อายุ  70 ปี   สัญชาต ิ ไทย   

 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 7 ปี (ทัง้นี ้เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระท่ีเสนอในครัง้นี ้คือ 

10 ปี แต่เน่ืองจากนายเอกชยั ติวุตานนท ์เป็นกรรมการอิสระท่ีมีประสบการณใ์นการทาํงาน  

มีความรูค้วามสามารถ ทกัษะท่ีเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบรษิัท และเขา้ใจในธุรกิจ

ของบรษิัทเป็นอย่างด ีจึงเสนอใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีการดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเน่ืองกนั) 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

- Master of Laws, Columbia University, New York, U.S.A. 

- ปรญิญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- เนติบณัฑติไทย 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน่ท่ี 9/2563 

- หลกัสตูร Advance Audit Program (AACP) รุน่ท่ี 32/2562 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 127/2559 

 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ 

- ไม่ม ี- 

 

การถือครองหลักทรัพยใ์นบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 (รวมคู่สมรส และบตุรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ)  

- ไม่ม ี- 

 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่ม ี- 
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 

- คณะกรรมการบรษิทั     : 7/7 ครัง้  

- คณะกรรมการตรวจสอบ     : 5/5 ครัง้ 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยั่งยืน    : 4/4 ครัง้ 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  : 4/4 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้     : 1/1 ครัง้ 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

กรรมการอิสระ   บรษิัท สแกน อินเตอร ์จาํกดั (มหาชน)   ประเภทธุรกิจพลงังาน 

 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบัน 

- บริษัทจดทะเบียน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษิัท สแกน อินเตอร ์จาํกดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

บรษิัท เอคิว เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 

- บริษัท / กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จาํนวน 1 กิจการ) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บรหิารสินทรพัย ์สาทร จาํกดั 

 

ประสบการณท์าํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

 

 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2542 – 2555 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สาย

สนบัสนนุธุรกิจ  

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จาํกดั (มหาชน) 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน) 23 
 

 

ชื่อ – ชือ่สกลุ  นายววิฒัน ์จิรฐัติกาลสกลุ  

ตาํแหน่งปัจจุบนั      

- กรรมการ  

- กรรมการบรหิาร  

- กรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอยา่งยั่งยืน   

วันทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 25 มีนาคม 2558 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ  กรรมการ 
 

อายุ  66 ปี   สัญชาต ิ ไทย 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 7 ปี  
 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต ภาควชิาสขุาภิบาล, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ท่ี 2/2557  

- หลกัสตูร IOD Luncheon briefing 1/2556: Thailand Economic Outlook 2556 

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

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

ประวัติการอบรมอืน่ๆ 

- ไม่ม ี- 
 

การถือครองหลักทรัพยใ์นบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 (รวมคู่สมรส และบตุรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ)  

- ไม่ม ี- 
 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่ม ี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 

- คณะกรรมการบรษิทั     : 7/7 ครัง้  

- คณะกรรมการบรหิาร     : 7/7 ครัง้ 

- คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาอยา่งยั่งยืน    : 4/4 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้     : 1/1 ครัง้ 
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  

- ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง - 
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การดาํรงตาํแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบัน 

-  บริษัทจดทะเบียน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 
 

-  บริษัท / กิจการทีไ่ม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน (จาํนวน 35 บรษิทั) 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD. 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ โซล่าร ์จาํกดั 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอยพีู อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เอ็นเนอรย์ี่ 2 จาํกดั 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ วอเตอร ์จาํกดั 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอยพีู เอเซยี รีเคลมเมชั่น วอเตอร ์จาํกดั 

 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทรว่มของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2538 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ท่ี 

ฝ่ายปฎิบตัิการ  

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน)  



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน) 25 
 

 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน)  

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล บิวดิง้ จาํกดั 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เหว่ย หวั กั๋ว ไท่ (ซานยา่) บิสซิเนส คอนซลัติง้ จาํกดั 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ทสั จาํกดั 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์2 (เอสจ)ี 

จาํกดั 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล เอสเตท ระยอง จาํกดั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียลโซน เหงะอาน จอยท ์สต็อค 

จาํกดั 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล แมนเนจเมนท ์เซอร ์วิสเซส 

เวียดนาม จาํกดั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์(เอสจี) 

จาํกดั  

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอร์

เนชั่นแนล จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอร์

เนชั่นแนล (เอสจี) จาํกดั 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดสัเตรียลเอสเตท 4 

จาํกดั 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อีสเทิรน์ซีบอรด์ พรอ็พเพอรต์ี ้แอนดม์ารีน่า เซอรว์ิสเซส 

จาํกดั 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ระยอง 36 จาํกดั 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ สระบรีุ ท่ีดินอตุสาหกรรม จาํกดั 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ระยอง ท่ีดนิอตุสาหกรรม จาํกดั 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)26 
 

 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เดอะพารค์เรสซเิดนซ ์จาํกดั 

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์เอ็นจิเนียริง่ 

จาํกดั 

2540 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอร์

เนชั่นแนล (บีวีไอ) จาํกดั 

2539 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดสัเตรียลเอสเตท 

จาํกดั 

2538 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ไพพไ์ลน ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อีสเทิรน์ ซีบอรด์ อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จาํกดั 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ อินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั 

 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทรว่มของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บีไอจี ดบับลิวเอชเอ อินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 

 

ประสบการณท์าํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2562 – 2564 กรรมการ บรษิัท เก็คโค-่วนั จาํกดั 

2552 – 2564 กรรมการ บรษิัท ไฟฟ้า หว้ยเหาะ จาํกดั 

2551 – 2564 กรรมการ บรษิัท หว้ยเหาะไทย จาํกดั 

2537 – 2563 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์ อินเตอร์

เนชั่นแนล จาํกดั (Cayman) 


