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สาํนกัเลขานกุารบรษิัท  

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขท่ี 2203-2205  

หมู่ท่ี 13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.7 ต. บางแกว้ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

โทรศพัท ์ : 02-719-9559 โทรสาร : 02-719-9558 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทลิติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  

 

 

(นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ) 

ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

 

 

 

 
 

สิ่งทีแ่นบมาดว้ย 2 

 

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชือ่เพื่อเลอืกตั้งกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

ชื่อ - สกุล นายเวทย ์นุชเจริญ 

 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุัน 

- กรรมการอิสระ 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

วันทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  2 ธันวาคม 2558 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ  กรรมการอิสระ 

อายุ  69 ปี   สัญชาติ  ไทย 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 8 ปี (ทั้งนี ้เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระท่ีเสนอใน

ครัง้นี ้คือ 11 ปี แต่เน่ืองจากนายเวทย ์นุชเจรญิ เป็นกรรมการอิสระท่ีมีประสบการณใ์น

การทาํงาน มีความรูค้วามสามารถ ทกัษะท่ีเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบรษิัท 

และเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเสนอใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีการดาํรง

ตาํแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเน่ืองกนั) 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปรญิญาโท พาณิชยศาสตมหาบณัฑิต สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาเศรษฐศาสตรเ์กษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

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

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

ประวัติการอบรมอืน่ๆ 

- หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมั่นคงขัน้สงู (สวปอ. มส.) รุน่ท่ี 9/2560 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 18/2557 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุน่ท่ี 3/2553 สถาบนัวิทยาการการคา้ หอการคา้ไทย 

- หลกัสตูรโครงสรา้งการสมันาผูบ้ริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุน่ท่ี 14/2549 สมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคารและ

การเงินไทย 

- หลกัสตูร Commercial Credit Skills Assessment คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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การถือครองหลักทรัพยใ์นบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 (รวมคู่สมรส และบตุรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ)  

- ไม่ม ี- 

 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่ม ี- 
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2565 

- คณะกรรมการบรษิทั    10/10 ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ    7/7 ครัง้ 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

- ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง - 
 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบัน 

บรษิัทจดทะเบียน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท สหการประมลู จาํกดั (มหาชน) 

2563 - ปัจจบุนั  กรรมการบรหิาร 

2564 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการบรษิทั 

ประธานคณะกรรมการความเส่ียง 

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ 

บรษิัท ไมโครลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท

กรรมการอิสระ 

บรษิัท สยามราชธานี จาํกดั จาํกดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บรษิัท สยามเทคนิคคอนกรีต จาํกดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั  ท่ีปรกึษา บรษิัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บรษิัท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 
 

 

บรษิัท / กิจการท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน (จาํนวน 7 กิจการ) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บีเวลธ ์คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอราวณัประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทิพย ไอเอสบี จาํกดั 

2563 - ปัจจบุนั ผูท้รงคณุวฒุ ิ ศนูยท่ี์ปรกึษาทางการเงนิ (บสย.F.A. Center) 

2561 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ฮินซิซ ึ(ประเทศไทย) จาํกดั 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท  บรษิัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั ผูท้รงคณุวฒุิ / ท่ีปรีกษา ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

 

ประสบการณท์าํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2561 - 2562  กรรมการ  บรษิัท เงินทนุ ศรีสวสัดิ ์จาํกดั (มหาชน) 

2560 - 2562 กรรมการ บรษิัท ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

2558 - 2562 กรรมการ บรษิัท ศรีสวสัดิ์พาวเวอร ์จาํกดั 

2559 - 2561 กรรมการ องคก์ารประปาส่วนภมูิภาค 

2559 - 2561 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ 

2558 - 2561 กรรมการ  องคก์ารสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย 

2558 - 2561 กรรมการ  องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้
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การถือครองหลักทรัพยใ์นบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 (รวมคู่สมรส และบตุรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ)  

- ไม่ม ี- 

 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่ม ี- 
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2565 

- คณะกรรมการบรษิทั    10/10 ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ    7/7 ครัง้ 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

- ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง - 
 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบัน 

บรษิัทจดทะเบียน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท สหการประมลู จาํกดั (มหาชน) 

2563 - ปัจจบุนั  กรรมการบรหิาร 

2564 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการบรษิทั 

ประธานคณะกรรมการความเส่ียง 

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ 

บรษิัท ไมโครลิสซิ่ง จาํกดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท

กรรมการอิสระ 

บรษิัท สยามราชธานี จาํกดั จาํกดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บรษิัท สยามเทคนิคคอนกรีต จาํกดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั  ท่ีปรกึษา บรษิัท ทิพยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2557 - ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

บรษิัท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 
 

 

บรษิัท / กิจการท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน (จาํนวน 7 กิจการ) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บีเวลธ ์คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอราวณัประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทิพย ไอเอสบี จาํกดั 

2563 - ปัจจบุนั ผูท้รงคณุวฒุ ิ ศนูยท่ี์ปรกึษาทางการเงนิ (บสย.F.A. Center) 

2561 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ฮินซิซ ึ(ประเทศไทย) จาํกดั 

2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท  บรษิัท ไทยเทคโนกลาส กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั ผูท้รงคณุวฒุิ / ท่ีปรีกษา ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

 

ประสบการณท์าํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2561 - 2562  กรรมการ  บรษิัท เงินทนุ ศรีสวสัดิ ์จาํกดั (มหาชน) 

2560 - 2562 กรรมการ บรษิัท ไรมอน แลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

2558 - 2562 กรรมการ บรษิัท ศรีสวสัดิ์พาวเวอร ์จาํกดั 

2559 - 2561 กรรมการ องคก์ารประปาส่วนภมูิภาค 

2559 - 2561 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ 

2558 - 2561 กรรมการ  องคก์ารสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย 

2558 - 2561 กรรมการ  องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้

 

 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
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ชื่อ - สกุล นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 

 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุัน 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพฒันาอย่างยั่งยืน   

วันทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  2 ธันวาคม 2558 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ  กรรมการอิสระ 

อายุ  71 ปี   สัญชาติ  ไทย 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 8 ปี (ทั้งนี ้เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระท่ีเสนอใน

ครั้ง นี ้ คือ 11 ปี แต่ เ น่ืองจากนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เป็นกรรมการอิสระท่ีมี

ประสบการณ์ในการทาํงาน มีความรูค้วามสามารถ ทักษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินงานของบรษิัท และเขา้ใจในธุรกิจของบรษิัทเป็นอย่างดี จึงเสนอใหเ้ป็นกรรมการ

อิสระท่ีมีการดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเน่ืองกนั) 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุน่ท่ี 7/2565 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุน่ท่ี 2/2551 

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

 
 

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

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

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

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

 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ 

- Certified Public Accountant (CPA) สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

- Certified Professional Internal Auditors (CPIA) สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  

- Qualified Internal Auditors (QIA) สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  

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

 

การถือครองหลักทรัพยใ์นบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 (รวมคู่สมรส และบตุรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ)  

- ไม่ม ี- 

 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2565 

- คณะกรรมการบรษิทั     10/10 ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ     7/7 ครัง้ 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั่งยืน  3/3 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้     1/1 ครัง้ 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน)     ประเภทธุรกิจสาธารณปูโภค 

 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบัน 

บรษิัทจดทะเบียน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

2550 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

กรรมการอิสระ  

บรษิัท โมโน เน็กซ ์จาํกดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  บรษิัท บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 17 

 
 

ชื่อ - สกุล นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต 

 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุัน 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพฒันาอย่างยั่งยืน   

วันทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  2 ธันวาคม 2558 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ  กรรมการอิสระ 

อายุ  71 ปี   สัญชาติ  ไทย 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 8 ปี (ทั้งนี ้เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระท่ีเสนอใน

ครั้ง นี ้ คือ 11 ปี แต่ เ น่ืองจากนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต เป็นกรรมการอิสระท่ีมี

ประสบการณ์ในการทาํงาน มีความรูค้วามสามารถ ทักษะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินงานของบรษิัท และเขา้ใจในธุรกิจของบรษิัทเป็นอย่างดี จึงเสนอใหเ้ป็นกรรมการ

อิสระท่ีมีการดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเน่ืองกนั) 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ (เกียรตนิิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุน่ท่ี 7/2565 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุน่ท่ี 2/2551 

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

 
 

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

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

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

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

 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ 

- Certified Public Accountant (CPA) สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

- Certified Professional Internal Auditors (CPIA) สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  

- Qualified Internal Auditors (QIA) สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  

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

 

การถือครองหลักทรัพยใ์นบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 (รวมคู่สมรส และบตุรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ)  

- ไม่ม ี- 

 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2565 

- คณะกรรมการบรษิทั     10/10 ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ     7/7 ครัง้ 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยั่งยืน  3/3 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้     1/1 ครัง้ 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน)     ประเภทธุรกิจสาธารณปูโภค 

 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบัน 

บรษิัทจดทะเบียน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

2550 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

กรรมการอิสระ  

บรษิัท โมโน เน็กซ ์จาํกดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท ไทยวาโก ้จาํกดั (มหาชน) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  บรษิัท บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256618 

 
 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา 

และประธานคณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน 
 

บรษิัท / กิจการท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน (จาํนวน 6 กิจการ) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นภาษี

อากร 

สภาวิชาชีพบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์

2563 - ปัจจบุนั ท่ีปรกึษากรรมการวิชาชีพบญัชี

ดา้นบญัชีบรหิาร 

2563 - ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรหิาร

สาขา 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์

2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิทั บรษิัท พี ดบับลิว คอนซลัแทน้ท ์จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 

ประสบการณท์าํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2560 - 2562 ท่ีปรกึษาในคณะกรรมการวิชาชพี

บญัชีดา้นภาษีอากร 

สภาวิชาชีพบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

2560 - 2562 คณะอนกุรรมการพฒันาระบบ

บญัชีชดุเดียว 

2557 - 2560 กรรมการวิชาชีพบญัช ีดา้นการ

บญัชีภาษีอากร 

2553 - 2560 กรรมการภาษีอากร หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 

 
 

ชื่อ-สกุล  นายเดวิด ริชารด์ นารโ์ดน 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุัน กรรมการ  

วันทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 30 มิถนุายน 2551 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ  กรรมการ 

อายุ 67 ปี   สัญชาติ  อเมรกินั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  15 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ Northeastern University, Boston ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิ Northeastern University, Boston ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 57/2548 

 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ 

- ไม่ม ี- 

 

การถือครองหลักทรัพยใ์นบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565  (รวมคู่สมรส และบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ)  

- ไม่มี - 

 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2565 

- คณะกรรมการบรษิทั    10/10 ครัง้ 

- คณะกรรมการบรหิาร    9/9 ครัง้ 

- คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   4/4 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

- ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง - 

 

 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 19 

 
 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหา 

และประธานคณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน 
 

บรษิัท / กิจการท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน (จาํนวน 6 กิจการ) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นภาษี

อากร 

สภาวิชาชีพบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์

2563 - ปัจจบุนั ท่ีปรกึษากรรมการวิชาชีพบญัชี

ดา้นบญัชีบรหิาร 

2563 - ปัจจบุนั ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรหิาร

สาขา 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์

2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิทั บรษิัท พี ดบับลิว คอนซลัแทน้ท ์จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 

ประสบการณท์าํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2560 - 2562 ท่ีปรกึษาในคณะกรรมการวิชาชพี

บญัชีดา้นภาษีอากร 

สภาวิชาชีพบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

2560 - 2562 คณะอนกุรรมการพฒันาระบบ

บญัชีชดุเดียว 

2557 - 2560 กรรมการวิชาชีพบญัช ีดา้นการ

บญัชีภาษีอากร 

2553 - 2560 กรรมการภาษีอากร หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 

 
 

ชื่อ-สกุล  นายเดวิด ริชารด์ นารโ์ดน 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจบุัน กรรมการ  

วันทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 30 มิถนุายน 2551 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอ  กรรมการ 

อายุ 67 ปี   สัญชาติ  อเมรกินั 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  15 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ Northeastern University, Boston ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิ Northeastern University, Boston ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 57/2548 

 

ประวัติการอบรมอืน่ๆ 

- ไม่ม ี- 

 

การถือครองหลักทรัพยใ์นบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565  (รวมคู่สมรส และบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ)  

- ไม่มี - 

 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2565 

- คณะกรรมการบรษิทั    10/10 ครัง้ 

- คณะกรรมการบรหิาร    9/9 ครัง้ 

- คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   4/4 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้    1/1 ครัง้ 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

- ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง - 

 

 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256620 

 
 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบัน 

บรษิัทจดทะเบียน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ  

 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิัท / กิจการท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน (จาํนวน 7 กิจการ) 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ  

กรรมการบรหิาร 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2563 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ทสั จาํกดั 

2561 – ปัจจบุนั    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล เอสเตท ระยอง จาํกดั 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ WHA Industrial Zone Nghe An Joint Stock Company 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ WHA Industrial Management Services Vietnam Company 

Limited 

2537 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อีสเทิรน์ ซีบอรด์ อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จาํกดั 

 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทรว่มของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท บีไอจี ดบับลิวเอชเอ อินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 

 

ประสบการณท์าํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2559 – มี.ค. 2566 กรรมการบรหิาร  

กรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
 

 

 

 

 
 

บรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอยพีู เอเซยี รีเคลมเมชั่น วอเตอร ์จาํกดั 

2562 – ม.ค. 2566 กรรมการ WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited 

2561 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ โซล่าร ์จาํกดั 

2561 – ม.ค. 2566 กรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company 

2560 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอยพีู อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

2560 – ม.ค. 2566 กรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited 

2560 – ม.ค. 2566 กรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited 

2558 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เอ็นเนอรย์ี่ 2 จาํกดั 

2554 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

2548 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ วอเตอร ์จาํกดั 

 

บรษิัทรว่มของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 – ม.ีค. 2566 ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท อีสเทิรน์ซีบอรด์ คลีนเอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

2564 – ม.ีค. 2566 ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ชลบรีุ คลีนเอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

2563 – ม.ค. 2566 กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company 

2556 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท เก็คโค–่วนั จาํกดั 

 

บรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2537 - ก.พ. 2566 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่มนิคม

อตุสาหกรรมและตา่งประเทศ 

 บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล บิวดิง้ จาํกดั 

2564 – ม.ค. 2566    กรรมการ Wei Hua Guo Tai (Sanya) Business Consulting Company 

Limited 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 2566 21 

 
 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบัน 

บรษิัทจดทะเบียน 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ  

 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิัท / กิจการท่ีไมใ่ช่บรษิัทจดทะเบียน (จาํนวน 7 กิจการ) 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ  

กรรมการบรหิาร 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2563 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ทสั จาํกดั 

2561 – ปัจจบุนั    กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล เอสเตท ระยอง จาํกดั 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ WHA Industrial Zone Nghe An Joint Stock Company 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ WHA Industrial Management Services Vietnam Company 

Limited 

2537 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อีสเทิรน์ ซีบอรด์ อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จาํกดั 

 

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิัทรว่มของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2563 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท บีไอจี ดบับลิวเอชเอ อินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 

 

ประสบการณท์าํงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2559 – มี.ค. 2566 กรรมการบรหิาร  

กรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
 

 

 

 

 
 

บรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอยพีู เอเซยี รีเคลมเมชั่น วอเตอร ์จาํกดั 

2562 – ม.ค. 2566 กรรมการ WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited 

2561 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ โซล่าร ์จาํกดั 

2561 – ม.ค. 2566 กรรมการ WHAUP Nghe An Joint Stock Company 

2560 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอยพีู อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

2560 – ม.ค. 2566 กรรมการ WHAUP (SG) 1 PTE. Limited 

2560 – ม.ค. 2566 กรรมการ WHAUP (SG) 2 PTE. Limited 

2558 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เอ็นเนอรย์ี่ 2 จาํกดั 

2554 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ เอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

2548 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ วอเตอร ์จาํกดั 

 

บรษิัทรว่มของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 – ม.ีค. 2566 ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท อีสเทิรน์ซีบอรด์ คลีนเอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

2564 – ม.ีค. 2566 ประธานคณะกรรมการบรษิัท บรษิัท ชลบรีุ คลีนเอ็นเนอรย์ี่ จาํกดั 

2563 – ม.ค. 2566 กรรมการ Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company 

2556 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท เก็คโค–่วนั จาํกดั 

 

บรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2537 - ก.พ. 2566 ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่มนิคม

อตุสาหกรรมและตา่งประเทศ 

 บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิัทย่อยของบรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2564 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล บิวดิง้ จาํกดั 

2564 – ม.ค. 2566    กรรมการ Wei Hua Guo Tai (Sanya) Business Consulting Company 

Limited 



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256622 

 
 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2562 – ม.ค. 2566    กรรมการ WHA Industrial Development 2 (SG) Company Limited 

2559 – ม.ค. 2566   กรรมการ WHA Industrial Development (SG) Pte. Limited 

2559 – ม.ค. 2566  กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์อินเตอรเ์นชั่น

แนล จาํกดั 

2558 – ม.ค. 2566    กรรมการ WHA Industrial Development International (SG) Pte. Limited 

2557 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดสัเตรียลเอสเตท 4 จาํกดั 

2556 – ม.ค. 2566  กรรมการ บริษัท อีสเทิรน์ซีบอรด์ พรอ้พเพอรต์ี ้แอนด ์มารีน่า เซอรว์ิสเซส 

จาํกดั  

2555 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ระยอง 36 จาํกดั 

2548 – ม.ค. 2566 กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ระยอง ท่ีดินอตุสาหกรรม จาํกดั 

2548 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ สระบรีุ ท่ีดินอตุสาหกรรม จาํกดั 

2546 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท เดอะพารค์เรสซิเดนซ ์จาํกดั 

2544 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท ์

เอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั 

2540 – ม.ค. 2566    กรรมการ WHA Industrial Development International (BVI) Company 

Limited 

2539 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ซีบอรด์ อินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั 

2538 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ ไพพไ์ลน ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั  

2537 – ม.ค. 2566  กรรมการ บรษิัท ดบับลิวเอชเอ อีสเทิรน์ อินดสัเตรียลเอสเตท จาํกดั 

2537 – 2563  กรรมการ WHA Industrial Development International Company Limited 

(Cayman Island) 
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ข้อมูลของผู้สอบบัญชทีีไ่ด้รับการเสนอชื่อ ประจาํปี 2566 

(รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั) 

 

ชื่อ – ชือ่สกลุ นายบญุเรือง  เลิศวเิศษวิทย ์

อายุ 47 ปี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 6552 

โดยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท ตัง้แต่ปี 2564 

วุฒิการศึกษา ปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์สาขาพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

อื่นๆ - สอบผ่านผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของรฐัเวอรจ์เินีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

(ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นผูส้อบบญัช)ี 

- เขา้รว่มสมัมนา Global Japanese Business Network Seminar, 2561  

ประเทศญ่ีปุ่ น (โตเกียว) 

- ผูส้อนในหลกัสตูร US Curriculum Auditing Workshop 2018 (UCAW) , 2561 

- เขา้รว่ม PwC Thailand Symposium 2018 'Managing Challenges to unleash corporate 

growth, 2561  

- เขา้รว่ม AICPA Conference on Current SEC and PCAOB Developments, 2561  

ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์

การถือหุน้ในบริษทั  จาํนวนหุน้  -ไมม่-ี (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2566) 

ประสบการณ ์

การทาํงาน 

- ปี 2554 ถึง ปัจจบุนั   ตาํแหน่ง Partner 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 

- ปี 2552 ถึง 2554   ตาํแหน่ง Senior Manager – Director 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ อาราตะ แอลแอลซ ี(ประเทศญ่ีปุ่ น, โตเกียว) 

- ปี 2546 ถึง 2549   ตาํแหน่ง Manager 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ แอลแอลซ ี(ประเทศสหรฐัอเมรกิา, วอชงิตนั ดซีี เมโทร) 

- ปี 2541 ถึง 2546   ตาํแหน่ง Associates – Manager 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) 

ประสบการณด์้าน

ตรวจสอบบัญชี  

จาํนวน 25 ปี  

ประเภทธุรกิจท่ีเคยมีประสบการณต์รวจสอบ ไดแ้ก ่

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

- Nirvana Daii Public Company Limited 

- WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

- WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust 

 

 


