
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 

 

ประวตัขิองกรรมการทีเ่สนอช่ือให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 

1) นายสมยศ อนันตประยูร 

ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการ กรรมการ  

อาย ุ 55 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา  ปริญญาตรี คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
 แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญสาขาสูตินารีเวช โรงพยาบาลราชวิถี 
 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาํหรับผูบ้ริหารพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี (X-MBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

หลกัสูตร DAP ปี 2555 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษทัอ่ืน บริษทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

 ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการ 
บริษทั เหมราช พฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 
17 มีนาคม 2558) 

บริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

 กรรมการ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลด้ิง จาํกดั 

 กรรมการ 
WHA Corporation (Hong Kong) Company Limited 

 กรรมการ 
WHA Corporation (International) Company Limited 

 กรรมการ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ เคพีเอน็ อะไลแอนซ์ จาํกดั 

 กรรมการ 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จาํกดั 

 กรรมการ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 2 จาํกดั 

 กรรมการ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จาํกดั 

 กรรมการ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 4 จาํกดั 

 กรรมการ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 5 จาํกดั 

 กรรมการ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จาํกดั 

 กรรมการ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 8 จาํกดั 

 กรรมการ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 9 จาํกดั 

 กรรมการ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 10 จาํกดั 

 กรรมการ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 16 จาํกดั 

 กรรมการ 
บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จาํกดั 

 กรรมการ 
บริษทั หลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 

 กรรมการ 
บริษทั เอเชีย เวลท ์โฮลด้ิง จาํกดั 

 กรรมการ 
บริษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จาํกดั 

 กรรมการ 



บริษทั ดบับลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จาํกดั 

 กรรมการ 
บริษทั เอส แอนด ์เจ โฮลด้ิง จาํกดั 

ประสบการณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 

การถือหุน้ในบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2557) 

บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน 
จํากดั (มหาชน) (%) 

บริษทัในเครือ 

28.46 ไม่มี 

การเขา้ประชุม/การจดัประชุม (คร้ัง) คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม จํานวนคร้ัง 

คณะกรรมการ 7/7 

คณะกรรมการบริหาร 13/13 

คณะกรรมการสรรและพิจารณา
ผลตอบแทน 

1/1 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม เพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั และ
การเสนอวาระเป็นการล่วงหนา้แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือ
บุคคลหรือวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนจึงไดพ้ิจารณาความเหมาะสมตามประโยชนสู์งสุด
แก่การดาํเนินการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดเ้สนอให ้นายสมยศ 
อนันตประยูร ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง โดยเห็นวา่มีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และเป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ
บริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 3 ปี 

 

  



ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ของ นายสมยศ อนันตประยูร 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

บริษัททีจ่ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2550 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ 

กรรมการ และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดา้นคลงัสินคา้และ

โรงงาน 

17 มีนาคม 2558– 

ปัจจุบนั 

ประธานคณะกรรมการ และ 

กรรมการ 

บริษทั เหมราช พฒันาท่ีดิน 

จาํกดั (มหาชน) 

ผูพ้ฒันาท่ีดินและ ระบบสาธารณูปโภคใน

เขตอุตสาหกรรมเพื่อขาย 

บริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ เวนเจอร์ 

โฮลด้ิง จาํกดั 

ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ WHA Corporation (Hong 

Kong) Company Limited 

ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ WHA Corporation 

(International) Company 

Limited 

ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ เคพีเอน็ 

อะไลแอนซ์ จาํกดั 

ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดา้นคลงัสินคา้และ

โรงงาน 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ 

กรีนโซล่าร์รูฟ 1 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ 

กรีนโซล่าร์รูฟ 2 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ 

กรีนโซล่าร์รูฟ 3 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ 

กรีนโซล่าร์รูฟ 4 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์



2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ 

กรีนโซล่าร์รูฟ 5 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ 

กรีนโซล่าร์รูฟ 6 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ 

กรีนโซล่าร์รูฟ 8 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ 

กรีนโซล่าร์รูฟ 9 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ 

กรีนโซล่าร์รูฟ 10 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ 

กรีนโซล่าร์รูฟ 16 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ 

กรีนโซล่าร์รูฟ 17 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก

พลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั หลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์

จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเชีย เวลท ์โฮลด้ิง จาํกดั ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แวร์เฮาส์ เอเซีย อะไล

แอนซ์ จาํกดั 

ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดา้นคลงัสินคา้และ

โรงงาน 

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ อะไล

แอนซ์ จาํกดั 

ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดา้นคลงัสินคา้และ

โรงงาน 

2536 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอส แอนด ์เจ  

โฮลด้ิง จาํกดั 

จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

 
  



2) นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ 

ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมอิสระ กรรมตรวจสอบ  

อาย ุ 43 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา  ปริญญาตรีบญัชี มหาวิทยาลยับูรพา 

 ปริญญาโท บญัชี วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาเอก บญัชีดุษฎีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

หลกัสูตร DAP ปี 2555 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษทัอ่ืน บริษทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
-ไม่มี- 
บริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

 อาจารยค์ณะการจดัการและการท่องเท่ียว สาขาวิชาบญัชีและ
การเงิน มหาวทิยาลยับูรพา บางแสน ชลบุรี 

 ท่ีปรึกษาทางการเงิน การเคหะแห่งชาติ 

ประสบการณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 

การถือหุน้ในบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2557) 

บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน 
จํากดั (มหาชน) (%) 

บริษทัในเครือ 

ไม่มี ไม่มี 

การเขา้ประชุม/การจดัประชุม (คร้ัง) คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม จํานวนคร้ัง 

คณะกรรมการ 7/7 

คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม เพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั และ
การเสนอวาระเป็นการล่วงหนา้แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือ
บุคคลหรือวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั คณะกรรมการสรรหาและ



พิจารณาผลตอบแทนจึงไดพ้ิจารณาความเหมาะสมตามประโยชนสู์งสุด
แก่การดาํเนินการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดเ้สนอให ้นายสมศกัด์ิ 
ประถมศรีเมฆ ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง โดยเห็นวา่มีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และเป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ
บริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 3 ปี 

 

  



ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ของ ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

บริษัททีจ่ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) 

ผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพย ์ดา้น

คลงัสินคา้และโรงงาน 

บริษัททีไ่ม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กมุภาพนัธ์ 2558 – 

ปัจจุบนั 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน การเคหะ

แห่งชาติ 

การเคหะแห่งชาติ การพฒันาท่ีอยูอ่าศยั 

2542 – ปัจจุบนั อาจารยค์ณะการจดัการและการ

ท่องเท่ียว สาขาวชิาบญัชีและ

การเงิน มหาวทิยาลยับูรพา บาง

แสน ชลบุรี 

มหาวทิยาลยับูรพา บางแสน ชลบุรี มหาวทิยาลยั 

2553 – 2557 อนุกรรมการติดตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวา่ง

ประเทศ 

สภาวิชาชีพบญัชีในพระ-บรม

ราชูปถมัภ ์

หน่วยงานกาํกบัดูแล 

2551 - 2554 กรรมการสภาวิชาการมหาวทิยาลยั

ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

มหาวทิยาลยัราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวทิยาลยั 

2550 - 2553 ประธานหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยับูรพา 

มหาวทิยาลยับูรพา บางแสน ชลบุรี มหาวทิยาลยั 

2549 - 2553 ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวางแผน คณะการ

จดัการและการท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยับูรพา บางแสน ชลบุรี มหาวทิยาลยั 

 

 

 

 
 



3) นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ 

ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมอิสระ  

อาย ุ 44 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา - ปริญญาตรีบญัชี บริหารธุรกิจ  

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปริญญาเอก ศิลปะศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

หลกัสูตร DAP ปี 2555 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษทัอ่ืน บริษทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

 กรรมการ และ กรรมการอิสระ  
บริษทั เหมราช พฒันาท่ีดิน จาํกดั (มหาชน) (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 
18 มีนาคม 2558) 

บริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

 กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั บิสซิเนส เอก็เซลเลนจ ์คอนซลัต้ิง จาํกดั 

 ผูต้รวจประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ  
สาํนกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

ประสบการณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 

การถือหุน้ในบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2557) 

บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน 
จํากดั (มหาชน) (%) 

บริษทัในเครือ 

ไม่มี ไม่มี 

การเขา้ประชุม/การจดัประชุม (คร้ัง) คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม จํานวนคร้ัง 

คณะกรรมการ 7/7 

คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 



คณะกรรมการสรรและพิจารณา
ผลตอบแทน 

1/1 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม เพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั และ
การเสนอวาระเป็นการล่วงหนา้แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือ
บุคคลหรือวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนจึงไดพ้ิจารณาความเหมาะสมตามประโยชนสู์งสุด
แก่การดาํเนินการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดเ้สนอให ้นางกฤษณา 
สุขบุญญสถิตย์ ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง โดยเห็นวา่มีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และเป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ
บริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 3 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ของ นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกจิ 

บริษทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2555 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้นคลงัสินคา้
และโรงงาน 

18 มีนาคม 2558 - 
ปัจจุบนั 

กรรมการ และ กรรมการ
อิสระ  

บริษทั เหมราช พฒันาท่ีดิน 
จาํกดั (มหาชน) 

ผูพ้ฒันาท่ีดินและ ระบบสาธารณูปโภคใน
เขตอุตสาหกรรมเพ่ือขาย 

บริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2546 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บิสซิเนส เอก็เซลเลนจ ์

คอนซลัต้ิง จาํกดั 
ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้นคลงัสินคา้
และโรงงาน 

2547 - 2550   รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คาร์เปท เมกเกอร์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีปรึกษา 

2546 - ปัจจุบนั ผูต้รวจประเมินรางวลั
คุณภาพแห่งชาติ 

สาํนกังานรางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ 

โรงงานผลิตสินคา้ 

 

  



4) นายณรงค์ กริชชาญชัย 

ตาํแหน่ง กรรมการ  

อาย ุ 39 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท นิติศาสตร์ Cornell University 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

หลกัสูตร DAP ปี 2555 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษทัอ่ืน บริษทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
ไม่มี 
บริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

   กรรมการ 
      บริษทั ณกิจ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 
   กรรมการ 
      บริษทั อาร์แอล เคานเ์ซิล จาํกดั 

ประสบการณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 

การถือหุน้ในบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2557) 

บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน 
จํากดั (มหาชน) (%) 

บริษทัในเครือ 

ไม่มี ไม่มี 

การเขา้ประชุม/การจดัประชุม (คร้ัง) คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม จํานวนคร้ัง 

คณะกรรมการ 7/7 

คณะกรรมการบริหาร 13/13 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม เพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั และ
การเสนอวาระเป็นการล่วงหนา้แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือ
บุคคลหรือวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั คณะกรรมการสรรหาและ



พิจารณาผลตอบแทนจึงไดพ้ิจารณาความเหมาะสมตามประโยชนสู์งสุด
แก่การดาํเนินการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดเ้สนอให ้นายณรงค์ 
กริชชาญชัย ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง โดยเห็นวา่มีคุณสมบติัครบถว้นตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และเป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ
บริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 3 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ของ นายณรงค์ กริชชาญชัย 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกจิ 

บริษทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้นคลงัสินคา้

และโรงงาน 

    

บริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ณกิจ พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดั 

ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการพฒันา

อสงัหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นจดัสรรเพ่ือ

จาํหน่าย 

2549 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อาร์แอล เคานเ์ซิล 

จาํกดั 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 

 


