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ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นผู้แทนรั บมอบฉันทะในการประชุม
: นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ ว
: 68 ปี
: ปริ ญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
KEIO University, Japan (โดยทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)
: ปริ ญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Hitotsubashi University, Japan (โดยทุนรัฐบาลญี่ปน)
ุ่
ประสบการณ์ ทาํ งาน
: ก.ค.2550 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษัท ประปาปทุมธานี จํากัด
: 2549 - ปั จจุบนั
กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและกรรมการ
บรรษัทภิบาล
บริ ษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
: ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
บริ ษัท สตาร์ ซานิตารี่ แวร์ จํากัด
ที่ปรึกษา
สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
กรรมการบริหาร
มู ล นิ ธิ ชี วิ ต พั ฒ นา ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเจ้ าพี่
นางเธอเจ้าฟ้ ากั ล ยานิ วัฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราช
นคริ นทร์
สัดส่ วนการถือหุ้น
: ร้ อยละ 0.025
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 2 แห่ง
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
นิยามกรรมการอิสระ
: บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึ่งเท่ากับข้ อกําหนดขั้นตํ่าของ
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์และข้ อกําหนดเพิ่มเติมของบริ ษัทฯ ในเรื่ องการถือหุ้น
ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 1 ของจํ า นวนหุ้น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมด และไม่ เ ป็ นลูก จ้ า ง
พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้ เงินเดือนประจํ า หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมหรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ชื่อ – นามสกุล
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
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การมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทใหญ่ / บริ ษัทย่ อย / บริ ษัทร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจจมีความขัดแย้ งใน
ปั จจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มีความสัมสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
4. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมดของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
5. ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจําหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งมาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี
การมีส่วนได้ ส่วนเสียในวาระการประชุม ไม่มี
ที่อยู่

บริ ษัท นํ ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน)
30/130 หมู่12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
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ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

