
1) นายอภชัิย บุญธีรวร 

ตาํแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการ
ตรวจสอบ 

  

อาย ุ 61 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Washington  

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร DAP ปี 2547 

- หลกัสูตร DCP ปี 2548 

- หลกัสูตร ACP ปี 2548 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษทัอ่ืน บริษทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
         ไม่มี 
บริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
 รองประธานกรรมการบริหาร อาคเนยก์ลุ่มธุรกิจประกนัและการเงิน 

             บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั 
             บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จาํกดั  
             บริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จาํกดั 
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง) 

     ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒิุ 

     สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 กรรมการตรวจสอบและประเมินความเส่ียง 
      มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 

 

 



การถือหุน้ในบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2557) 

บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน 
จํากดั (มหาชน) (%) 

บริษทัในเครือ 

ไม่มี ไม่มี 

การเขา้ประชุม/การจดัประชุม (คร้ัง) คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม จํานวนคร้ัง 

คณะกรรมการ 5/8 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม เพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั และการ
เสนอวาระเป็นการล่วงหนา้แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือบุคคลหรือ
วาระการประชุมเขา้มายงับริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนจึงไดพ้ิจารณาความเหมาะสมตามประโยชนสู์งสุดแก่การ
ดาํเนินการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่
รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดเ้สนอให ้นายอภชัิย บุญธีรวร   ท่ีพน้จาก
ตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง โดยเห็น
วา่มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
และเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของบริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 2  ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ของ นายอภชัิย บุญธีรวร 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกจิ 

บริษทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้น

คลงัสินคา้และโรงงาน 

บริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2558 – ปัจจุบนั คณะกรรมการนโยบาย

การเงิน (กนง) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2557– 2558 กรรมการ  / กรรมการบริหาร ธนาคารเพ่ือการส่งออก และนาํเขา้แห่ง

ประเทศไทย 

ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 

2554 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริหาร 

อาคเนยก์ลุ่มธุรกิจประกนั

และการเงิน 

บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั 

บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จาํกดั 

บริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จาํกดั 

ประกนั และการเงิน 

ประกนั และการเงิน 

การเงิน 

2552 – ปัจจุบนั กรรมการสภาสถาบนั

ผูท้รงคุณวฒิุ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 

มหาวิทยาลยั 

2552 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและ

ประเมินความเส่ียง 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยั 

 



2) นายจักรกฤษณ์  ไชยสนิท 

ตาํแหน่ง - กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ  
- ผูอ้าํนวยการฝ่ายการจดัการโครงการก่อสร้าง 

 

อาย ุ 43 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท การจดัการโครงการ วิศวกรรมศาสตร์ University of Maryland 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร DAP ปี 2555 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษทัอ่ืน บริษทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
          ไม่มี 
บริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

 กรรมการ 
    บริษทั เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง 
จาํกดั  

 กรรมการ 
    บริษทั เอสเอม็อี แฟคทอร่ี จาํกดั 

 กรรมการ 
    WHA Corporation (International) Company Limited 

 กรรมการผูจ้ดัการ 
    บริษทั เอ แอนด ์เจ บ้ิวทเ์ดอร์ จาํกดั 

ประสบการณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 

การถือหุน้ในบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(ณ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559) 

บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน 
จํากดั (มหาชน) (%) 

บริษทัในเครือ 

0.58 ไม่มี 

การเขา้ประชุม/การจดัประชุม (คร้ัง) คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม จํานวนคร้ัง 

คณะกรรมการ 7/8 



คณะกรรมการบริหาร 13/13 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษทัได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษทัเพื่อเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม เพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั และการ
เสนอวาระเป็นการล่วงหน้าแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลหรือ
วาระการประชุมเข้ามายงับริษัท  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การ
ดาํเนินการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่
รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดเ้สนอให้ นายจักรกฤษณ์  ไชยสนิท ท่ีพน้
จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง โดย
เห็นว่ามีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
2535 และเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การดาํเนินงานของบริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ  4 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ของ นายจักรกฤษณ์  ไชยสนิท 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกจิ 

บริษทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2558-ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่าย

ปฏิบติัการ  

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน)  

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้น

คลงัสินคา้และโรงงาน 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เหมราชพฒันาท่ีดิน จาํกดั 

(มหาชน) 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้น

นิคมอุตสาหกรรม 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการและผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายการจดัการโครงการ

ก่อสร้าง 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้น

คลงัสินคา้และโรงงาน 

บริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอช-คอนสตรัคชัน่ แมนเนจเมน้ท ์

แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  

 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสเอม็อี แฟคทอร่ี จาํกดั  

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ WHA Corporation (International) 

Company Limited 

ถือหุน้ในบริษทัอ่ืน 

2546 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอ แอนด ์เจ บ้ิวทเ์ดอร์ จาํกดั ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

 



3) นายอรรถวทิย์ เฉลมิทรัพยากร 

ตาํแหน่ง กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน  

อาย ุ 40 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการเงิน University of Illinois (Urbana-Champaign) 

การอบรมของ
สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร DAP ปี 2556 

ตาํแหน่งปัจจุบนัใน
บริษทัอ่ืน 

บริษทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
          ไม่มี 
บริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

 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  

ประสบการณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 



การถือหุน้ในบริษทั
และบริษทัยอ่ย 
(ณ วนัท่ี 19 
กมุภาพนัธ์ 2559) 

บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 
(%) 

บริษทัในเครือ 

0.20 ไม่มี 

การเขา้ประชุม/การ
จดัประชุม (คร้ัง) 

คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม จํานวนคร้ัง 

คณะกรรมการ 8/8 

คณะกรรมการบริหาร 13/13 

หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการสรรหา 

บริษทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื่อเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสม เพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั และการเสนอวาระเป็นการล่วงหนา้แต่ไม่มีผูถื้อหุน้
รายใดเสนอรายช่ือบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายงับริษทั คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนจึงไดพ้ิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดาํเนินการของ
บริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ได้
เสนอให้ นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหน่ึง โดยเห็นว่ามีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 และเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของบริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้

จาํนวนปีท่ีเป็น
กรรมการ 

 2 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ของ นายอรรถวทิย์ เฉลมิทรัพยากร 

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกจิ 

บริษทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน)  

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้น

คลงัสินคา้และโรงงาน 

2556 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้น

คลงัสินคา้และโรงงาน 

2554 – 2556 ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงาน

วาณิชธนกิจ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ธนาคารและสถาบนัการเงิน 

บริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ เคพีเอน็ อะไลแอนซ์ 

จาํกดั 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้น

คลงัสินคา้และโรงงาน 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์

รูฟ 1 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์

รูฟ 2 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์

รูฟ 3 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์

รูฟ 4 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์

รูฟ 5 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์

รูฟ 6 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์



2550 – 2554 ผูอ้าํนวยการอาวโุส สายงาน

วาณิชธนกิจ 

บริษทั หลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

บริษทัหลกัทรัพย ์

 



4) นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย  

ตาํแหน่ง กรรมการและผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี  

อาย ุ 46 ปี 

สญัชาติ ไทย 

การศึกษา - ปริญญาตรี บญัชี บริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

- ปริญญาโท บญัชี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร DAP ปี 2555 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษทัอ่ืน บริษทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 
          ไม่มี 
บริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ 

 กรรมการ 
   บริษทั ดบับลิวเอชเอ เคพีเอน็ อะไลแอนซ์ 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 ออนเนสต้ี ออดิตต้ิง จาํกดั 

 กรรมการและหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อ. รุ่งโรจนเ์ฟอร์นิเจอร์ 

ประสบการณ์ ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 

การถือหุน้ในบริษทัและบริษทัยอ่ย บริษทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรช่ัน บริษทัในเครือ 



(ณ วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559) จํากดั (มหาชน) (%) 

0.014 ไม่มี 

การเขา้ประชุม/การจดัประชุม (คร้ัง) คณะกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม จํานวนคร้ัง 

คณะกรรมการ 8/8 

คณะกรรมการบริหาร 13/13 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา บริษทัได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษทัเพื่อเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม เพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั และการ
เสนอวาระเป็นการล่วงหน้าแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลหรือ
วาระการประชุมเข้ามายงับริษัท  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การ
ดาํเนินการของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่
รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย) ไดเ้สนอให้ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย ท่ี
พน้จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
โดยเห็นว่ามีคุณสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกัด 
พ.ศ. 2535 และเป็นผู ้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ  4 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั ของ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย  

ระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษทั ประเภทธุรกจิ 

บริษทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการและผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายบญัชี 

บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน)  

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้น

คลงัสินคา้และโรงงาน 

บริษทัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ เคพีเอน็ อะไลแอนซ์ 

จาํกดั 

ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ดา้น

คลงัสินคา้และโรงงาน 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์

รูฟ 8 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์

รูฟ 9 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์

รูฟ 10 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์

รูฟ 16 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดบับลิวเอชเอ กนักลุ กรีนโซล่าร์

รูฟ 17 จาํกดั 

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายพลงังาน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

2547 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ออนเนสต้ี ออดิตต้ิง จาํกดั บริการตรวจสอบบญัชี 

2538 – ปัจจุบนั กรรมการ และ หุน้ส่วน

ผูจ้ดัการ 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั อ. รุ่งโรจนเ์ฟอร์นิเจอร์ รับทาํเฟอร์นิเจอร์และรับตกแต่ง

ภายใน 
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