
                                                       ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3. 

รายนามและประวัติของผู้ทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

ชื่อ – นามสกุล : นายเจนวิทย ์จิวะกลุชยันนัท ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่งตั้ง 

: กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

อาย ุ : 40 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

การศึกษา :      พ.ศ.2546 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิาร  
       ศาสตร ์

     พ.ศ.2544 ปรญิญาตรี รฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่  126/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

การถือหุ้นในบริษัท : 1. ตนเอง                                รอ้ยละ 4.940 

2. คู่สมรส                               ไม่มีหุน้ 

3. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ     ไม่มีหุน้ 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 1 ปี (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 จากการแปรสภาพบริษัท 
จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2562) 

ประสบการณก์ารท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:      บรษิัทจดทะเบียน  

        พ.ศ.2558-2559              กรรมการ บรษิัท ดีมีเตอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั                 
                                              (มหาชน)  
                                              ประเภทธุรกิจ ส่ือและพลงังาน 
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       บรษิัทจ ากดัหรือหน่วยงานอื่น 

        พ.ศ.2561-ปัจจบุนั          รองประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการ    
                                              บรหิาร บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน)     
 

                                              ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ                                       

             พ.ศ.2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เนก็สซ์ิฟ เอ็นเนอรจ์ี ระยอง   
                                              จ ากดั    
                                              ประเภทธุรกิจ อตุสาหกรรมพลงังาน 

         พ.ศ.2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล จ ากดั           
                                              ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ             

        พ.ศ.2559 – 2561           กรรมการ บรษิัท ฟาราเดย ์ฟารม์ จ ากดั   
                                              ประเภทธุรกิจ อตุสาหกรรมพลงังาน 

        พ.ศ. 2559-2560             กรรมการ บรษิัท วินชยั จ ากดั  
                                              ประเภทธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานลม 

        พ.ศ. 2559                      กรรมการ บรษิัท สินวิชยั การไฟฟ้า จ ากดั               
                                              ประเภทธุรกิจ คา้อปุกรณแ์ละวสัดอุตุสาหกรรม       
                                              พลงังานทดแทน 

        พ.ศ.2558 – ปัจจบุนั        กรรมการ บรษิัท วนัเวลา แอสเซท จ ากดั   
                                              ประเภทธุรกิจ ใหค้  าปรกึษาดา้นการบรหิาร     
                                              จดัการ 

        พ.ศ.2558-2559              กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ดีมีเตอร ์พาวเวอร ์จ ากดั        
                                              ประเภทธุรกิจ อตุสาหกรรมพลงังาน                                                      

        พ.ศ.2557 - 2561            กรรมการ บรษิัท บอรน์ พบัลิชชิ่ง จ ากดั  
                                              ประเภทธุรกิจ ส่ือ         

        พ.ศ. 2555-2558             กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อารอ์ีซี ซิสเต็มส ์ 
                                              (ประเทศไทย) จ ากดั  
                                              ประเภทธุรกิจ อตุสาหกรรมพลงังาน 
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ความสัมพันธ์กับ ผู้บริหาร
หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย 

:  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น 

: ไม่มี          

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

:      กรรมการ บรษิัท เน็กสซ์ิฟ เอ็นเนอรจ์ี ระยอง จ ากดั  
       ประเภทธุรกิจ อตุสาหกรรมพลงังาน 

     กรรมการ บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล จ ากดั  
       ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     กรรมการ บรษิัท วนัเวลา แอสเซท จ ากดั                                                                                              
       ประเภทธรุกิจ ใหค้  าปรกึษาดา้นการบรหิารจดัการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ท าให้ มี ค วามขั ดแย้ งท าง
ผลประโยชนต์่อบริษัท 

: ไม่มี  

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา      : 

: 

การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12/12 ครัง้ 
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รายนามและประวัติของผู้ทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

ชื่อ – นามสกุล : นายชวลั บญุประกอบศกัดิ ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่งตั้ง 

: กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

อาย ุ : 38 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

การศึกษา :      พ.ศ.2545 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาองักฤษ-อเมรกิาศกึษา     
       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่  152/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

การถือหุ้นในบริษัท : 1. ตนเอง                                 รอ้ยละ 72.505 

2. คู่สมรส                                รอ้ยละ   0.975 

3. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ     ไม่มีหุน้ 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 1 ปี (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 จากการแปรสภาพบริษัท 
จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2562) 

ประสบการณก์ารท างาน :       บรษิัทจดทะเบียน 

       -   

      บรษิัทจ ากดัหรือหน่วยงานอื่น 

        พ.ศ.2559-ปัจจบุนั                กรรมการ บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล จ ากดั  
                                                    ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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        พ.ศ.2559-ปัจจบุนั          กรรมการ บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ากดั  
                                                    ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

         พ.ศ.2557-ปัจจบุนั          กรรมการ บรษิัท พรอ็พเทค จ ากดั  
                                                    ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        พ.ศ.2557-ปัจจบุนั          กรรมการ บรษิัท มิตซุย ไอซีที จ ากดั  
                                                    ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        พ.ศ.2550-ปัจจบุนั                 กรรมการ บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน)   
                                                     ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        พ.ศ.2560-2561             กรรมการ บรษิัท เฟิรน์ธารา จ ากดั  
                                                     ประเภทธุรกิจ อสงัหารมิทรพัย ์

        พ.ศ.2553-2560                      กรรมการ บรษิัท พาโลมาร ์ซิสเต็มส ์จ ากดั   
                                                      ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ            

ความสัมพันธ์กับ ผู้บริหาร
หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย 

:  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น 

: ไม่มี          

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

:      กรรมการ บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล จ ากดั                                                                           
       ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     กรรมการ บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ากดั                                                                         
       ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      กรรมการ บรษิัท พรอ็พเทค จ ากดั                                                                                                     
        ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      กรรมการ บรษิัท มิตซุย ไอซีที จ ากดั                                                                         
        ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ท าให้ มี ค วามขั ดแย้ งท าง
ผลประโยชนต์่อบริษัท 

: ไม่มี  

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา : 

: 

: 

: 

: 

การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12/12 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ 

การประชมุคณะท างานบรหิารความเส่ียง 2/2 ครัง้ 

การประชมุคณะท างานก ากบัดแูลกิจการและรบัผิดชอบต่อสงัคม 2/2 ครัง้ 

     ประวตัินายชวลั บญุประกอบศกัดิ์ หนา้ 3/3 



                                                       ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3. 

รายนามและประวัติของผู้ทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

ชื่อ – นามสกุล : นายสมโภช ทนตุนัติวงศ ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่งตั้ง 

: กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

อาย ุ : 38 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

การศึกษา :     พ.ศ.2555 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ University of Bath, School of     
       Management, United Kingdom  

    พ.ศ.2547 ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์สาขาการเงิน  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่  152/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

การถือหุ้นในบริษัท : 1. ตนเอง                                 รอ้ยละ 4.885 

2. คู่สมรส                                ไม่มีหุน้ 

3. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ     - 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 1 ปี (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 จากการแปรสภาพบริษัท 
จากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2562) 

 :      บรษิัทจดทะเบียน  

        - 

      บรษิัทจ ากดัหรือหน่วยงานอื่น 

        พ.ศ.2561-ปัจจบุนั                 กรรมการบรหิาร บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั            
                                                    (มหาชน)   
                                                     ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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        พ.ศ.2560-ปัจจบุนั           ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน บรษิัท แอดเทค   
                                                     ฮบั จ ากดั (มหาชน)  
                                                     ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ         

        พ.ศ.2557-2560            กรรมการ บรษิัท ที่ปรกึษาโรจนอ์นนัต ์จ ากดั  
                                                      ประเภทธุรกิจ จดัหาประกนัภยั 

        พ.ศ.2548-2560             ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บรษิัท ที่ปรกึษาโรจน ์ 

                                                        อนนัต ์จ ากดั  
                                                        ประเภทธุรกิจ จดัหาประกนัภยั         

ความสัมพันธ์กับ ผู้บริหาร
หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย 

:  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น 

: ไม่มี          

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

: ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ
ท าให้ มี ค วามขั ดแย้ งท าง
ผลประโยชนต์่อบริษัท 

: ไม่มี  

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา : 

: 

: 

: 

การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5 ครัง้ 

การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 12/12 ครัง้ 

การประชมุคณะท างานบรหิารความเส่ียง 2/2 ครัง้ 

การประชมุคณะท างานก ากบัดแูลกิจการและรบัผิดชอบต่อสงัคม 2/2 ครัง้ 
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