
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

ประวัตบุิคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือ

เสนอแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท  และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือดังต่อไปนี  ้  เห็นว่าเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิมี

คณุสมบตัท่ีิเหมาะสมและสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี  รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะ

กรรมการบริษัทในช่วงท่ีผา่นมา 
 

ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 

ช่ือ – นามสกุล : นายโคอิชิ  วาคานะ 

อายุ : 43  ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ 

  Keio University ประเทศญ่ีปุ่ น 

ประสบการณ์ทาํงาน  : เม.ย. 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

   บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 : 2552 – ปัจจบุนั รองผู้จัดการทั่วไป  

   แผนกท่ี 2 ฝ่ายพฒันาโครงการขัน้ท่ี 1 

   บริษัท มิตซุย แอนด์ โค ลมิิเตด็ (โตเกียว)   

ประวัตกิารอบรม/สัมมนา : 2551, หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 74/2008 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ    กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี 10 เดือน (แทนกรรมการท่ีลาออก) 

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 3/4 ครัง้ 

 : คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 2/3 ครัง้ 

 : ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 

 : ประชมุโดยไม่มีฝ่ายจดัการ -/1 ครัง้ 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 1 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
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ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
 

ช่ือ – นามสกุล : นายโทโมโนริ ซูซูกิ 

อายุ : 40 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาตรี   พาณิชยกรรมศาสตร์                           

Waseda University, ประเทศญ่ีปุ่ น 

ประสบการณ์ทาํงาน  : ก.ค. 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ    กรรมการบริหาร   
   กรรมการบริหารความเส่ียง 
   บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 : พฤษภาคม 2553 - ปัจจบุนั กรรมการ 

   บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 : 2552 – ปัจจบุนั รองผู้จัดการทั่วไป  

   แผนกท่ี 2 ฝ่ายพฒันาโครงการพลงังานขัน้ท่ี 1 

   บริษัท มิตซุย แอนด์ โค ลมิิเตด็ (โตเกียว) 

ประวัตกิารอบรม/สัมมนา : - 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 7 เดือน (แทนกรรมการท่ีลาออก) 

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 1/4 ครัง้ 

 : คณะกรรมการบริหาร 2/5 ครัง้ 

 :  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/2 ครัง้ 

 : ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น -/1 ครัง้ 

 : ประชมุโดยไม่มีฝ่ายจดัการ 1/1 ครัง้ 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 1 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
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ข้อมูลของบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ (กรรมการอสิระ) 
 

ช่ือ – นามสกุล : นายไพรัช เมฆอาภรณ์ 

อายุ : 65 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

    California State University Long Beach, California, USA 

ประสบการณ์ทาํงาน  : ก.ค.2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  

   บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

  : 2549 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภบิาล 

   บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 : 2543 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเส่ียง 

   บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

   : ปัจจบุนั กรรมการ 

 บริษัท ไทยออฟตคิอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

  บริษัท ดา่นช้างไบโอ-เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั 

   บริษัท ภเูขียวไบโอ-เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั 

ประวัตกิารอบรม/สัมมนา : 2550, หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550 

  2549, หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549 

  2547, หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 : 2538, Advanced Management Program : The International Senior  

  Manager’s Program 

  Harvard Business School 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี 

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 

 : คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 3/3 ครัง้ 

 : คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

 : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2/2 ครัง้ 

 : ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 

 : ประชมุโดยไม่มีฝ่ายจดัการ 1/1 ครัง้ 
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สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท ไทยออฟตคิอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 3 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท  ซึ่งเท่ากบัข้อกําหนดขัน้ต่ําของ 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์และข้อกําหนดเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในเร่ืองการถือหุ้น

ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด และไม่เป็นลูกจ้าง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมหรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

3. มีความสมัสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ ไม่มี 

4. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย ไม่มี  

 บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

5. ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจําหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ ไม่เป็น 

 บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมาแล้วไม่น้อยกวา่ 3 ปี 
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ข้อมูลบุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ (กรรมการอสิระ) 
 

ช่ือ – นามสกุล : ดร.ทนง พิทยะ 

อายุ : 63 ปี 

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ  

    มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ทาํงาน  : ก.พ. 2552 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

   บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 : ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาและ 
   ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
    บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทหารไทย จํากดั 

ประธานกรรมการ    
   บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั (ประเทศไทย) จํากดั 

    รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา   
   กลุม่ บริษัท คงิ เพาเวอร์   
   กรรมการที่ปรึกษา 

   คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ประวัตกิารอบรม/สัมมนา : 2547, หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2004 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 

จาํนวนครัง้ที่เข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 

 : ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้ 

 : ประชมุโดยไม่มีฝ่ายจดัการ 1/1 ครัง้ 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 0.009 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 3 แหง่ 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในกจิการอ่ืนที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 

นิยามกรรมการอิสระ : บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท  ซึ่งเท่ากบัข้อกําหนดขัน้ต่ําของ 

ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์และข้อกําหนดเพิ่มเติมของบริษัทฯ ในเร่ืองการถือหุ้น

ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด และไม่เป็นลูกจ้าง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมหรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

3. มีความสมัสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ ไม่มี 

4. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย ไม่มี  

 บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

5. ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจําหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ ไม่เป็น 

 บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมาแล้วไม่น้อยกวา่ 3 ปี 

 

 

 

 

 


