สิงทีส่ งมาด้ วย .
รายนามและประวัตขิ องผู้ทีได้ รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
ชือ – นามสกุล

: นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา

ประเภทกรรมการทีจะเสนอ
แต่ งตัง

: กรรมการ

ตําแหน่ งปั จจุบนั

: กรรมการ

อายุ

:

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

:  ปริ ญญาตรี คณะนิเทศศาสาตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 ประกาศนียบัตร Holmes Collage, International Business Management,
Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:  DAP

/

 DCP

/

การถือหุ้นในบริษัท

ปี

:

. ตนเอง

ร้ อยละ .

. คูส่ มรส

ไม่มีห้ นุ

. บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีห้ นุ
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

:

ประสบการณ์ การทํางาน

:

เดือน (เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเมือวันที


)

บริ ษัทจดทะเบียน
พ.ค.



พฤษภาคม

-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทจํากัดหรื อหน่วยงานอืน
พ.ศ.

-ปั จจุบนั

พ.ศ.

-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษัท PTC Supplement จํากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท TDC Digital จํากัด

พ.ศ.2556–ปั จจุบนั

ทีปรึกษา Online Marketing บริ ษัท อสร ฟูด้ ส์ จํากัด

พ.ศ.2554 –

การตลาด บริ ษัท GT. Group จํากัด
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ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร
หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัท หรือบริษัทย่ อย

: -ไม่มี-

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ : -ไม่ม-ี
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อืนในปั จจุบนั
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอืนทีไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียนในปั จจุบัน

:

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจ
ทําให้ มคี วามขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท

: -ไม่มี-

การเข้ าประชุมในปี

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท / ครัง

. กรรมการ บริ ษัท PTC Supplement จํากัด
. ประธานกรรมการ บริ ษัท TDC Digital จํากัด
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สิงทีส่ งมาด้ วย .
รายนามและประวัติของผู้ทีได้ รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการอิสระ
ชือ – นามสกุล

: นายสุเทพ เหลียมศิริเจริ ญ

ประเภทกรรมการทีจะเสนอ
แต่ งตัง

: กรรมการอิสระ

ตําแหน่ งปั จจุบนั

: 


อายุ

:

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

:  พ.ศ.

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ ษัท
ปี

Post-Graduate Diploma, Hydraulic Engineering,

Delft, ประเทศเนเธอร์ แลนด์
 พ.ศ.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :  DAP /

การถือหุ้นในบริษัท

:

ACP /

.ตนเอง

ไม่มีห้ นุ

. คูส่ มรส

ไม่มีห้ นุ

. บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีห้ นุ
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

:

ประสบการณ์ การทํางาน

:

ปี เดือน (เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเมือวันที


พฤศจิกายน

)

บริ ษัทจดทะเบียน
พ.ย.

-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษัท ปตท. สํารวจและผลิต ปิ โตรเลียม
จํากัด (มหาชน)
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บริ ษัทจํากัดหรื อหน่วยงานอืน
พ.ศ.

– ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร บริษัท เอส เค. ช็อป จํากัด

พ.ศ.

– ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร บริษัท บี พลัส เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด

พ.ศ.

ทีปรึกษา สํานักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ.

ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

พ.ศ.

ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร
หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัท หรือบริษัทย่ อย

: -ไม่ม-ี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ : -ไม่มีผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อืนในปั จจุบนั
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอืนทีไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียนในปั จจุบัน

: 1. พ.ศ.

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจ
ทําให้ มคี วามขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท

: -ไม่มี-

การเข้ าประชุมในปี

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท / ครัง

2. พ.ศ.

กรรมการบริ หาร บริ ษัท เอส เค. ช็อป จํากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษัท บี พลัส เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด

เป็ น/ไม่ เป็ นกรรมการทีมีส่วน : -ไม่เป็ นร่ วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที
ปรึกษาทีได้ รับเงินเดือน
ประจําของบริษัทหรือบริษัท
ย่ อย
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เป็ น/ไม่ เป็ นผู้ให้ บริการทาง
วิชาชีพของบริษัทหรือบริษัท
ย่ อย

: -ไม่เป็ น-

มี/ไม่ มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจทีมีนัยสําคัญอันอาจมี
ผลทําให้ ไม่ สามารถทําหน้ าที
ได้ อย่ างเป็ นอิสระ

: -ไม่มี-
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สิงทีส่ งมาด้ วย .
รายนามและประวัตขิ องผู้ทีได้ รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
ชือ – นามสกุล

: นายประจวบ อุชชิน

ประเภทกรรมการทีจะ
เสนอแต่ งตัง

: กรรมการ

ตําแหน่ งปั จจุบนั

:  กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
 ประธานกรรมการบริ หารความเสียง
 ประธานกรรมการกลันกรองการลงทุน

อายุ

:

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

:  พ.ศ.

ปี

ประกาศนียบัตร Advanced Management Program, Harvard

Business School, Boston MA ประเทศสหรัฐอเมริกา
 พ.ศ.

ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิต

บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที
 พ.ศ.

ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

University of Missouri- Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
 พ.ศ.

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตร
กรรมการ

:  RMP /

การถือหุ้นในบริษัท

:

 DCP /
.ตนเอง

ไม่มีห้ นุ

. คูส่ มรส

ไม่มีห้ นุ

. บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีห้ นุ
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

:

เดือน (เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเมือวันที
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พฤษภาคม

)

ประสบการณ์ การทํางาน

:



บริ ษัทจดทะเบียน
พ.ศ.

-ปั จจุบนั

กรรมการ และทีปรึกษาด้ านการลงทุน บริ ษัท ดีมีเตอร์
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

พ.ศ.

-

กรรมการ บริ ษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จํากัด
(มหาชน)



บริ ษัทจํากัดหรื อหน่วยงานอืน
พ.ศ.

-

ประธานกรรมการ บริ ษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด

พ.ศ.

-

กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

พ.ศ.

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ราช
โอแอนด์เอ็ม จํากัด

ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร
หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัท หรือบริษัทย่ อย

: -ไม่มี-

การดํารงตําแหน่ ง
: -ไม่มีกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนอืนในปั จจุบนั
การดํารงตําแหน่ ง
กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอืนทีไม่ ใช่ บริษัทจด
ทะเบียนในปั จจุบนั

: -ไม่มี-

การดํารงตําแหน่ ง
กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอืนทีอาจทําให้ มี
ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท

: -ไม่มี-

การเข้ าประชุมในปี

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท / ครัง
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รายนามและประวัติของผู้ทีได้ รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการอิสระ
ชือ – นามสกุล

: นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล

ประเภทกรรมการทีจะเสนอ
แต่ งตัง

: กรรมการอิสระ

ตําแหน่ งปั จจุบนั

:

อายุ

:

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

:  พ.ศ.

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 รองประธานกรรมการบริ ษัท
• ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและ
รับผิดชอบต่อสังคม
• ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดค่าตอบแทน
ปี

ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 พ.ศ.

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Mini MBA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 พ.ศ.

-

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Mains Operation
&Maintenance Training ประเทศเยอรมนี

 พ.ศ.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากําลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:  DCP

การถือหุ้นในบริษัท

:

/

.ตนเอง

ไม่มีห้ นุ

. คูส่ มรส

ไม่มีห้ นุ

. บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มหี ้ นุ
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

:

ปี เดือน (เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเมือวันที
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กุมภาพันธ์

)

ประสบการณ์ การทํางาน

:



บริ ษัทจดทะเบียน
ก.พ.

-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)



บริ ษัทจํากัดหรื อหน่วยงานอืน
พ.ศ.

-

ผู้วา่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พ.ศ.

รองผู้วา่ การวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

พ.ศ.

รักษาการกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท พีอีเอ
เอ็นคอม อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด

ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร
หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัท หรือบริษัทย่ อย

: ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ : ไม่มี
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อืนในปั จจุบนั
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอืนทีไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียนในปั จจุบัน

: ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจ
ทําให้ มคี วามขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท

: ไม่มี

การเข้ าประชุมในปี

:  การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท / ครัง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ / ครัง
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เป็ น/ไม่ เป็ นกรรมการทีมีส่วน : ไม่เป็ น
ร่ วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที
ปรึกษาทีได้ รับเงินเดือน
ประจําของบริษัทหรือบริษัท
ย่ อย
เป็ น/ไม่ เป็ นผู้ให้ บริการทาง
วิชาชีพของบริษัทหรือบริษัท
ย่ อย

: ไม่เป็ น

มี/ไม่ มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจทีมีนัยสําคัญอันอาจมี
ผลทําให้ ไม่ สามารถทําหน้ าที
ได้ อย่ างเป็ นอิสระ

: ไม่มี
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