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รำยชื่อและประวติัของบุคคลท่ีได้รบักำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
แทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

1. นำยฮำรำลด ์ลิงค์ 
ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอ กรรมกำร 
ต ำแหน่งปัจจบุนั กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร / ประธำนคณะกรรมกำรจดักำร /  

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง / กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 26 กรกฎาคม 2536  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 
 

28 ปี 9 เดอืน 

อายุ 67 ปี 
ประวตักิารศกึษา ₋ บรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(การจดัการ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 
 ₋ Master of Business Administration, University of St. Gallen Switzerland 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 ₋ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2560 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 
           

 
₋ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรญิญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัย

ป้องกนัราชอาณาจกัร      ปี 2547 
₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่11 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที ่2 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
₋ หลกัสตูรนักบรหิารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที ่1 สถาบนั

วทิยาการธุรกจิและอุตสาหกรรม  
₋ การปรบัตวัของธุรกจิเพื่อรองรบัการขบัเคลื่อนเขา้สู่ยุคเศรษฐกจิดจิทิลั (หลกัสตูรอบรมภายใน) โดย

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2563 

 

ต ำแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั     
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย 
จ านวน 2 แห่ง กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ  

บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอสิระ บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 

องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)  
จ านวน 102 แห่ง กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 

กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์3 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ ซติี้ ระยอง จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ บไีอพ ีเพาเวอร ์2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(แหลมฉบงั) 2 จ ากดั 
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กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อา่งทอง) 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อา่งทอง) 3 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อูต่ะเภา) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ชลบุร)ี 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(บอ่วนิ) 2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ยนัฮ ีโซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เสนา โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เอสพวี ี1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์เซอรว์สิ (แหลมฉบงั) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิแอนโก จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แอรค์อนดชิัน่นิ่ง จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แอรค์อนดชิัน่นิ่ง โฮลดิ้ง จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อลัม่า ลงิค ์บลิดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อลัม่า ลงิค ์บลิดิง้ เซอรว์สิเซส จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ คนัทร ีคลบั จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ดร. เกฮารด์ ลงิค ์บลิดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ อนิเตอรแ์นชัน่แนล เซอรว์สิ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ จอยน์ เวน็เจอร ์โฮลดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ มารไีทม ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ มลัต ิโปรดกัส ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ฮาม่อน บ.ีกรมิ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอช แอนด ์โก จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั พุดน ้า จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั อนาคต จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ คลูลิง่ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ลงิค ์แมนูแฟคเจอริง่ 1999 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั นวิโกม้ารเ์กต็ติ้ง จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั แพนเรล (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั พซีเีอม็ ทรานสปอรต์ แอนด ์อนิดสัเตรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอือ้งนาง จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เอือ้งสาย จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั กรมิ อนิสตอลเลชัน่ เซอรว์สิเซส จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ี กรมิ เฮล็ธแคร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ไบโอมอนเด ้(ประเทศไทย) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั พมิาลยั รสีอรท์ แอนด ์สปา จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั เมทลัเวริค์ เซอรว์สิเซส จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั แคเรยีร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แบบคอค เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ B.Grimm Energy Investments Corporation 
กรรมการ B.Grimm Power (Singapore) Pte. Ltd. 
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กรรมการ B.Grimm Industrial Investments Corporation 
กรรมการ B.Grimm Investments Pte. Ltd. 
กรรมการ Amata Power (Bien Hoa) Limited 
กรรมการ Viet Thai Solar Joint Stock Company 
กรรมการ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(เอไออ-ีเอม็ทพี)ี จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั รามค าแหง 191 จ ากดั  
กรรมการ บรษิทั อหงิสา เคทเีค จ ากดั  
กรรมการ บรษิทั ซเีมนส ์เอนเนอรย์ี ่จ ากดั  
กรรมการ บรษิทั วสุธารา จ ากดั  
กรรมการ สภากาชาดไทย 
กรรมการ บรษิทั เซฟวิง่สเ์อเซยี (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั โซลารว์า จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ทพีเีอส คอมเมอรเ์ชีย่ล จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ รนีวิเอเบลิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ยนูซิสั กรนี เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั  
กรรมการ บรษิทั ไทย วนิด ์เพาเวอร ์(มุกดาหาร) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ่อทองวนิดฟ์ารม์ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชนแดน) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชะอ า) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ชยับาดาล) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ซบัใหญ่) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(บ าเหน็จณรงค)์ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ยางตลาด) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์รฟูทอ็ป จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(วานรนิวาส) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(ศรบีุญเรอืง) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ โซลาร ์เพาเวอร ์(สระแกว้) 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์สมารท์ โซลูชัน่ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(อา่งทอง) 1 จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์แอลเอน็จ ีเจว ีจ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ ส.นภา โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ แอลเอน็จ ีจ ากดั 
กรรมการ บรษิทั โปรเกรส อนิเตอรเ์คม (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ สเปคตรมั โซลาร ์เพาเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั สยาม ดจิทิลั เลนดิง้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั มาส ิกรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
   -ไม่ม-ี 
ประวติักำรท ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลงั 
2563 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ประธานคณะกรรมการจดัการ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2536 – ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2564 – ปัจจุบนั   กรรมการอสิระ บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน)  
2553 – ปัจจุบนั  กรรมการอสิระ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2536 – 2565 ประธานกรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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2561 – 2563 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2541 – 2563 กรรมการอสิระ บรษิทั ปนูซเีมนต์ นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

อา้งองิตามทีร่ะบใุนส่วนของต าแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบนั 

กำรถือครองหลกัทรพัยข์อง บี.กริม เพำเวอร ์(รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ) 
 ตนเอง 637,399,700 หุน้ (รอ้ยละ 24.45)  
 คู่สมรส - หุน้  
 บุตร - หุน้  
 รวม 637,399,700 หุน้  
มีคณุสมบติัตำมกฎหมำยและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
 มคีุณสมบตั ิและไม่มปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้า 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ บี.กริม เพำเวอร ์หรือบริษทัย่อย 
 บดิานางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์และนายเฟลกิซ์ ดนยั ลงิค์  

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่ำนมำ  
การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 13/13 ครัง้ (รอ้ยละ 100)  
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2. คณุหญิงสุชำดำ กีระนันทน์ 
ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอ กรรมกำรอิสระ 
ต ำแหน่งปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรอิสระ / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 11 พฤศจกิายน 2563  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 
 

1 ปี 5 เดอืน 

อายุ 76 ปี 
ประวตักิารศกึษา ₋ ปรญิญาเอก ดุษฎบีณัฑติ สาขาสถติ ิHarvard University, USA 
 ₋ ปรญิญาโท มหาบณัฑติ สาขาสถติ ิHarvard University, USA 
 ₋ ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรบณัฑติ เกยีรตนิิยม อนัดบั 1 (เหรยีญทอง) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 ₋ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2543 

₋ หลกัสตูร Executive Director Course (EDC) รุ่น 1/2555 
₋ หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 40/2564 

ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 
           

 
-ไม่ม-ี 

 

ต ำแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั     
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย 
จ านวน 2 แห่ง กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล  

บรษิทั ดุสติธานี จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเสีย่ง 
บรษิทั เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) 

องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)  
จ านวน 5 แห่ง ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน รา้นภูฟ้า 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการทรพัยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
รองประธานกรรมการ มลูนิธสิมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 
กรรมการสภา สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา 
กรรมการ และเหรญัญกิ มลูนิธเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด ารฯิ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
   -ไม่ม-ี 
ประวติักำรท ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลงั 
2563 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการอสิระ  

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2562 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล บรษิทั ดุสติธานี จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั ดุสติธานี จ ากดั (มหาชน) 
2562 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเสีย่ง บรษิทั เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) 
2551 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั เสรมิสุข จ ากดั (มหาชน) 
2558 – 2561 รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการอสิระ และประธานกรรมการทรพัยากรบุคคล  

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2561 นายกสภามหาวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
อำ้งองิตำมทีร่ะบุในส่วนของต ำแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
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กำรถือครองหลกัทรพัยข์อง บี.กริม เพำเวอร ์(รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ) 
 ตนเอง - หุน้   
 คู่สมรส - หุน้  
 บุตร - หุน้  
 รวม - หุน้  
มีคณุสมบติัตำมกฎหมำยและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
 มคีุณสมบตั ิและไม่มปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื้อขาย

ล่วงหน้า 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ บี.กริม เพำเวอร ์หรือบริษทัย่อย 
 -ไม่ม-ี  

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่ำนมำ  
การประชุมคณะกรรมการบรษิทั    13/13 ครัง้ (รอ้ยละ 100)  
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  11/11 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
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3. นำงอญัชลี ชวนิชย ์
ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอ กรรมกำรอิสระ 
ต ำแหน่งปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ /  

กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและควำมยัง่ยืน 

วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 8 มถิุนายน 2559  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 
 

5 ปี 10 เดอืน 

อายุ 71 ปี 
ประวตักิารศกึษา ₋ ปรญิญาโท Master of Science (Engineering Management), University of Missouri-Rolla, USA 
 ₋ ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 ₋ หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2547 

₋ หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 45/2547 
₋ หลกัสตูร Finance for Non Finance Directors (FND) รุ่น 10/2547 
₋ หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 13/2549  
₋ หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 23/2564 
₋ หลกัสตูร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 24/2564  
₋ หลกัสตูร Refreshment Training Program (RFP) รุ่น 2/2564 Leading Your Business through 

Uncertainties 
₋ หลกัสตูร Refreshment Training Program (RFP) รุ่น 3/2564 Lessons Learnt from Financial 

Cases: How Board should React 
ประวตักิารอบรมอืน่ๆ 
           

 
₋ หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (ปรญิญาบตัร ปรอ.) รุ่นที ่11 วทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัร ปี 2541 
₋ หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย ส าหรบันักบรหิารระดบัสงู (ปปร.) รุ่นที ่6 

สถาบนัพระปกเกลา้ ปี 2545  
₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่7/2551 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
₋ หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมัน่คงขัน้สงู รุ่นที ่3/2555 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
₋ หลกัสตูรนักบรหิารการยุตธิรรมทางปกครองระดบัสงู (บยป.) รุ่นที ่4/2555 วทิยาลยัยุตธิรรมทาง

ปกครอง ส านักงานศาลปกครอง   
₋ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที ่3/2557 สถาบนัวทิยาการพลงังาน  
₋ หลกัสตูรหลกันติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย (นธป.) รุ่นที ่2/2557 วทิยาลยัรฐัธรรมนูญ สถาบนั

รฐัธรรมนูญศกึษา ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ  
₋ การปรบัตวัของธุรกจิเพื่อรองรบัการขบัเคลื่อนเขา้สู่ยุคเศรษฐกจิดจิทิลั (หลกัสตูรอบรมภายใน) โดย

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2563 

 

ต ำแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั     
บรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย 
จ านวน 2 แห่ง กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาอย่างยัง่ยนื  
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

องคก์ร / หน่วยงาน / กจิการอื่น (ทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน)  
จ านวน 6 แห่ง นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพนัธมติร 

ประธานมลูนิธเิพื่อการอนุรกัษ์ – ฟ้ืนฟูปะการงัและชายหาด 
ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ส านักงานเพื่อการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 
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กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิและกรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
ทีป่รกึษาประจ าคณะกรรมาธกิารพลงังาน คณะกรรมาธกิารพลงังาน สภาผูแ้ทนราษฎร 
รองประธานกรรมการ มลูนิธวิศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

กจิการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกจิกบั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
   -ไม่ม-ี 
ประวติักำรท ำงำนในช่วงระยะเวลำ 5 ปี ย้อนหลงั 
2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความยัง่ยนื  

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2563 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2563 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษาประจ าคณะกรรมาธกิารพลงังาน คณะกรรมาธกิารพลงังานสภาผูแ้ทนราษฎร 
2563 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ มลูนิธวิศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
2561 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจุบนั กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวุฒ ิมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
2560 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษากติตมิศกัดิ ์ส านักงานเพื่อการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 
2554 – ปัจจุบนั นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพนัธมติร 
2543 – ปัจจุบนั ประธานมลูนิธเิพื่อการอนุรกัษ์ – ฟ้ืนฟูปะการงัและชายหาด 
2560 – 2563 กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
อำ้งองิตำมทีร่ะบุในส่วนของต ำแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์อง บี.กริม เพำเวอร ์(รวมคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ) 
 ตนเอง 121,200 หุน้ (รอ้ยละ 0.0046)  
 คู่สมรส - หุน้  
 บุตร - หุน้  
 รวม 121,200 หุน้  
มีคณุสมบติัตำมกฎหมำยและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
 มคีุณสมบตั ิและไม่มปีระวตักิารถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าความผดิตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายว่าด้วยสญัญาซื้อขาย

ลว่งหน้า 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ บี.กริม เพำเวอร ์หรือบริษทัย่อย 
 -ไม่ม-ี 

 

 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีท่ีผ่ำนมำ  
การประชุมคณะกรรมการบรษิทั    13/13 ครัง้ (รอ้ยละ 100)  
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    12/12 ครัง้ (รอ้ยละ 100)  
การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความยัง่ยนื  6/6 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 

 


