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   รายนามและประวัติของผู้ทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

 

ชื่อ – นามสกุล   : นางสาวเยาวโรจน ์ กลิ่นบญุ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน   : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

     และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 

     ค่าตอบแทน 

อาย ุ    : 49 ปี 

สัญชาต ิ    : ไทย 

การศึกษา   : • ปรญิญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขา International  

      Commercial and Business Law, University of East  

      Anglia, the United Kingdom 

     •      ปรญิญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายระหว่าง 

      ประเทศ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

     • ปรญิญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต สาขากฎหมาย จฬุาลงกรณ์

      มหาวิทยาลยั      

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

     • หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)                       

      รุน่ท่ี 272/2019 

     • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)                    

      รุน่ท่ี 154/2018 

การถือหุ้นในบริษัท  : 1. ตนเอง                                ไม่มีหุน้ 

     2. คู่สมรส                               - 

     3. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ     - 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ด ารง  

ต าแหน่งกรรมการบริษัท  : วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  : 3 ปี  

 

 

ประวตัินางสาวเยาวโรจน ์กลิ่นบญุ หนา้ 1/4 
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ประสบการณก์ารท างาน  : • บรษิัทจดทะเบียน  

              พ.ศ. 2562 - ปัจจบุนั            กรรมการอิสระ กรรมการ  

         ตรวจสอบแและประธานกรรมการ

         สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

         บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั  

         (มหาชน)  

         ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ 

                                                       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ

         ตรวจสอบ 

         บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 

         (มหาชน)  

         ประเภทธุรกิจ รบัเหมาก่อสรา้ง

         และพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังาน 

         หมนุเวยีน 

      พ.ศ. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ

         ตรวจสอบ 

         บรษิัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั  

         (มหาชน)   

         ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่าย

         อาหาร  

      พ.ศ. 2563 – 2564  กรรมการอิสระ และกรรมการ

         ตรวจสอบ 

            บรษิัท กรีนเอิรธ์พาวเวอร ์      

         (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

            ประเภทธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าเพื่อ 

          จ าหน่ายใหก้บัหน่วยงานทัง้ 

         ภาครฐัและเอกชนทัง้ในประเทศ

         และต่างประเทศ 

      พ.ศ. 2563 - 2564  กรรมการอิสระ และกรรมการ

         ตรวจสอบ 

ประวตัินางสาวเยาวโรจน ์กลิ่นบญุ หนา้ 2/4 
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            บรษิัท แมกซ ์เมทลั คอรป์อเรชั่น 

         จ ากดั (มหาชน) 

            ประเภทธุรกิจ จ าหน่ายผลิตภณัฑ์

         เหล็ก เหล็กแปรรูป และอปุกรณท์ี่   

         ใชใ้นการผลิต 

      พ.ศ. 2560 – 2564  กรรมการอิสระ และกรรมการ

         ตรวจสอบ   

          บรษิัท เอส แอล เอ็ม คอรป์อเรชั่น 

         จ ากดั (มหาชน)  

           ประเภทธุรกิจ ส่ือโฆษณา                        

                                                                      •       บรษิัทจ ากดัหรือหน่วยงานอื่น 

  พ.ศ. 2565 - ปัจจบุนั       ทนายความหุน้ส่วน (Partner) 

     บรษิัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ 

     (ไทยแลนด)์ จ ากดั  

       ประเภทธุรกิจ ส านกังานกฎหมาย 

  พ.ศ. 2560 - 2564       ที่ปรกึษากฎหมายระดบัอาวโุส 

     (Counsel) 

     บรษิัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ 

     (ไทยแลนด)์ จ ากดั  

       ประเภทธุรกิจ ส านกังานกฎหมาย 

  พ.ศ. 2562 – 2564  กรรมการอิสร และกรรมการ 

     ตรวจสอบ  

     บรษิัท หลกัทรพัย ์เคพีเอม็ จ ากดั  

     ประเภทธุรกิจ ซือ้ขายหลกัทรพัย ์

  พ.ศ. 2558 - 2560  ทนายความหุน้ส่วน (Partner) 

     แผนกตลาดทนุและตลาด 

     หลกัทรพัย ์  

       เดอะ แคปปิเติล ลอว ์ออฟฟิต  

       ประเภทธุรกิจ ส านกักฎหมาย 

ความสัมพนัธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษทั หรือบริษทัย่อย :        ไม่มี  

ประวตัินางสาวเยาวโรจน ์กลิ่นบญุ หนา้ 3/4 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

        บรษิัท เมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  

        ประเภทธุรกิจ รบัเหมาก่อสรา้งและพฒันา

        โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน 

     พ.ศ. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

        บรษิัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

        ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายอาหาร          

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัท 

จดทะเบียน   : พ.ศ. 2565 - ปัจจบุนั       ทนายความหุน้ส่วน (Partner) 

        บรษิัท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทยแลนด)์ 

        จ ากดั  

          ประเภทธุรกิจ ส านกังานกฎหมาย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้มีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบรษิัท : ไม่มี  

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา      : การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/6 ครัง้ 

     การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

     การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้ 

เป็น/ไม่เป็นกรรมการทีมี่ส่วนร่วมใน 
การบริหารงาน พนักงาน ลกูจ้าง  
หรือทีป่รึกษาทีไ่ด้รับเงนิเดือนประจ า 

ของบริษทัหรือบริษัทยอ่ย  : ไม่เป็น 

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ 

ของบริษทัหรือบริษัทยอ่ย  : เป็น  

     โดยใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารไม่เกิน 2 ลา้นบาท

     ต่อปี 

มี/ไม่มีความสัมพนัธท์างธุรกิจทีมี่ 
นัยส าคัญอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถ 

ท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 

ประวตัินางสาวเยาวโรจน ์กลิ่นบญุ หนา้ 4/4 
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รายนามและประวัติของผู้ทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

 

ชื่อ – นามสกุล   : นายเจนวิทย ์จิวะกลุชยันนัท ์ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั   : รองประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการบรหิาร 

อาย ุ    : 42 ปี 

สัญชาต ิ   : ไทย 

การศึกษา   : • ปริญญาโท รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน 

      บรหิารศาสตร ์  

     • ปริญญาตรี รฐัประศาสนศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

     • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)                    

      รุน่ท่ี 126/2016 

การถือหุน้ในบริษทั  : 1. ตนเอง                                  รอ้ยละ 1.361 

     2. คู่สมรส                                 ไม่มีหุน้ 

     3. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  ไม่มี  

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ด ารง  

ต าแหน่งกรรมการบริษัท  : วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  : 3 ปี        
                 

ประสบการณก์ารท างาน  : •       บรษิัทจดทะเบียน 

      พ.ศ. 2562 - ปัจจบุนั          รองประธานกรรมการบริษัท และ

         กรรมการบรหิาร     

         บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั  

         (มหาชน)  

         ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ 

                                                       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

             พ.ศ. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการ

         ตรวจสอบ  

ประวตัินายเจนวทิย ์จิวะกลุชยันนัท ์หนา้ 1/4 
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          บรษิัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั  

         (มหาชน)   

         ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่าย

         อาหาร 

     •       บรษิัทจ ากดัหรือหน่วยงานอื่น  

             พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

        บรษิัท มิตซุย ไอซีที จ ากดั 

        ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ

        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

        บรษิัท พรอ็พเทค จ ากดั 

        ประเภทธุรกิจ ส่ือโฆษณาออนไลน ์

     พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

        บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ากดั 

        ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ

        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     พ.ศ.2560 - ปัจจบุนั กรรมการ  

        บรษิัท เน็กสซ์ิฟ เอ็นเนอรจ์ี ระยอง 

        จ ากดั    

                                                     ประเภทธุรกิจ อตุสาหกรรม 

        พลงังาน 

             พ.ศ.2559 - 2564  กรรมการ  

        บรษิัท บอรน์ ดิจิตอล จ ากดั           

                                                    ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยี 

          สารสนเทศ             

           พ.ศ.2559 – 2561            กรรมการ  

        บรษิัท ฟาราเดย ์ฟารม์ จ ากดั   

                                                     ประเภทธุรกิจ อตุสาหกรรม 

        พลงังาน 

            พ.ศ. 2559 - 2560              กรรมการ  

        บรษิัท วินชยั จ ากดั  

ประวตัินายเจนวทิย ์จิวะกลุชยันนัท ์หนา้ 2/4 
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                                                     ประเภทธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าจาก 

        พลงังานลม 

              พ.ศ. 2559                       กรรมการ  

          บรษิัท สินวิชยั การไฟฟ้า จ ากดั               

                                                    ประเภทธุรกิจ คา้อปุกรณแ์ละวสัดุ

          อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน 

             พ.ศ.2558 – ปัจจบุนั         กรรมการ  

        บรษิัท วนัเวลา แอสเซท จ ากดั   

                                                    ประเภทธุรกิจ ให้ค าปรึกษาดา้น

          การบรหิารจดัการ 

              พ.ศ.2558 - 2559               กรรมการผูจ้ดัการ  

          บรษิัท ดีมีเตอร ์พาวเวอร ์จ ากดั        

                                                    ประเภทธุรกิจ อตุสาหกรรม 

         พลงังาน                                                      

ความสัมพันธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษทัหรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : พ.ศ. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

         บรษิัท วาว แฟคเตอร ์จ ากดั (มหาชน)  

        ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายอาหาร                                                                                                                                               

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัท 

จดทะเบียน   : พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ    

        บรษิัท มิตซยุ ไอซีที จ ากดั 

       ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ 

       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

       บรษิัท พรอ็พเทค จ ากดั 

       ประเภทธุรกิจ ส่ือโฆษณาออนไลน ์

    พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

       บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ากดั 

ประวตัินายเจนวทิย ์จิวะกลุชยันนัท ์หนา้ 3/4 
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       ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ 

       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    พ.ศ.2560 - ปัจจบุนั กรรมการ  

       บรษิัท เน็กสซ์ิฟ เอ็นเนอรจ์ี ระยอง จ ากดั    

                                                    ประเภทธุรกิจ อตุสาหกรรมพลงังาน 

    พ.ศ.2558 – ปัจจบุนั         กรรมการ  

       บรษิัท วนัเวลา แอสเซท จ ากดั   

                                                   ประเภทธุรกิจ ใหค้  าปรกึษาดา้นการบริหาร

         จดัการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้มีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบรษิัท : ไม่มี  

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา : •      การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 6/6 ครัง้ 

     • การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 13/13 ครัง้  
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รายนามและประวัติของผู้ทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

 

ชื่อ – นามสกุล   : นายสมโภช ทนตุนัติวงศ ์  

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั   : กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน  
   

อาย ุ    : 40 ปี 

สัญชาต ิ    : ไทย 

การศึกษา   : • ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ University of Bath, School of     

            Management, United Kingdom 

     • ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์สาขา 

      การเงิน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

     • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)                    

      รุน่ท่ี 152/2018 

การถือหุน้ในบริษทั  : 1. ตนเอง                                 รอ้ยละ 1.164 

     2. คู่สมรส                                ไม่มีหุน้ 

     3. บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ     -  

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ด ารง  

ต าแหน่งกรรมการบริษัท  : วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  : 3 ปี  

ประสบการณก์ารท างาน  : • บรษิัทจดทะเบียน 

      พ.ศ. 2562 - ปัจจบุนั          กรรมการบริหาร และประธาน

         เจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

         บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั  

         (มหาชน)  

         ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ 

                                                       เทคโนโลยีสารสนเทศ     
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     •       บรษิัทจ ากดัหรือหน่วยงานอื่น  

      พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ   

         บรษิัท มิตซยุ ไอซีที จ ากดั 

        ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ

        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

        บรษิัท พรอ็พเทค จ ากดั 

        ประเภทธุรกิจ ส่ือโฆษณาออนไลน ์

     พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

        บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ากดั 

        ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ

        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสัมพนัธก์ับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษทัหรือบริษัทย่อย : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัท 

จดทะเบียน   : พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ    

        บรษิัท มิตซยุ ไอซีที จ ากดั 

       ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ 

       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

       บรษิัท พรอ็พเทค จ ากดั 

       ประเภทธุรกิจ ส่ือโฆษณาออนไลน ์

    พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ 

       บรษิัท ธรรม ดิจิตอล จ ากดั 

        ประเภทธุรกิจ บรกิารพฒันาระบบ 

        เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้มีความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบรษิัท : ไม่มี  

                 

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา : • การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 6/6 ครัง้ 

     •      การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 13/13 ครัง้ 

     • คณะท างานบรหิารความเส่ียง 3/3 ครัง้ 

     • คณะท างานก ากบัดแูลกิจการและรบัผิดชอบต่อสงัคม 8/8 ครัง้ 

     • คณะท างานการจดัการดา้นความยั่งยืน 2/2 ครัง้ 
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