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นายไพรัช เมฆอาภรณ์ 

อายุ  73  ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำ 

และก ำหนดคำ่ตอบแทน  กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

การศึกษา 
 ปริญญำโท  สำขำวิศวกรรมเคร่ืองกล  California State University, Long beach, USA 
 ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมเคร่ืองกล  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน 
 บริษัท ไทยออฟติคอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) กรรมกำรอิสระ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอ่ืน 
 บริษัท ประปำปทมุธำนี จ ำกดั ประธำนกรรมกำร 

ประสบการณ์ 
 บริษัท สยำมครำฟท์อตุสำหกรรม จ ำกดั กรรมกำรผู้จดักำร 
 บริษัท ผลิตภณัฑ์กระดำษไทย จ ำกดั กรรมกำรผู้จดักำร 
 บริษัท กระเบือ้งทิพย์ จ ำกดั กรรมกำรผู้จดักำร 

สัดส่วนการถือหุ้น -ไมมี่-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไมมี่-

วันท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ   26 กนัยำยน 2549

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี 6 เดือน

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้แทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย 7
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การอบรม  
 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550 
- หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549  
- Directing in the year of the roaster : Hotel Business and Outlook for 2017  

 The International Senior Managers’ Program, Harvard University, Graduated School of 
Business Administration, U.S.A. 

- Advanced Management Program 
คุณสมบัตต้ิองห้าม     1. ไมมี่ประวตักิำรกระท ำผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระท ำโดย ทจุริต  
                           2. ไมมี่ประวตักิำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ 
                               ในรอบปีท่ีผำ่นมำ 
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พจิารณา 

- มีสว่นได้เสียในวำระท่ี 7 พิจำรณำอนมุตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 และ 
โบนสัประจ ำปี 2561  

ท่ีอยู่          -     30/130 หมู ่12 ถนนพทุธมณฑลสำย 5 ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 73210 
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นายสมนึก  ชัยเดชสุริยะ  
 

อายุ   68  ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล กรรมกำรตรวจสอบ  

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
  

การศึกษา  
 ปริญญำโท   สำขำนิติศำสตร์มหำบณัฑิต จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
 ปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร์บณัฑิต จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 เนตบิณัฑิต    ส ำนกัอบรมศกึษำกฎหมำยแหง่เนตบิณัฑิตยสภำ 

    
การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน  
 -ไมมี่-  

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอ่ืน  
 บริษัท เงินทนุ แอ็ดวำนซ์ จ ำกดั (มหำชน)        ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 บริษัท ทำงยกระดบัดอนเมือง จ ำกดั (มหำชน กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

      กรรมกำรตรวจสอบ 
ประสบการณ์  

 มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช   รองอธิกำรบดี 

 องค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร   กรรมกำรและผู้อ ำนวยกำร 
 กำรทำงพิเศษแหง่ประเทศไทย   ผู้วำ่กำร 

  
   

ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้แทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 
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สัดส่วนการถือหุ้น     -ไมมี่- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไมมี่- 
วันท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ    26 กนัยำยน 2549 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ    12 ปี 6 เดือน 

การอบรม 
 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 9/2548  
     -    หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547 
     -  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 46/2547  

 วิทยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร 
- ปริญญำบตัร หลกัสตูรกำรปอ้งกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐร่วมเอกชน(ปรอ.) รุ่นท่ี 11  

 

คุณสมบัตต้ิองห้าม     1. ไมมี่ประวตักิำรกระท ำผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระท ำโดย ทจุริต  
                           2. ไมมี่ประวตักิำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ 
                               ในรอบปีท่ีผำ่นมำ 
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พจิารณา     

- มีสว่นได้เสียในวำระท่ี 7 พิจำรณำอนมุตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 และ 
โบนสัประจ ำปี 2561  

ท่ีอยู่          -     30/130 หมู ่12 ถนนพทุธมณฑลสำย 5 ต ำบลไร่ขิง อ ำเภอสำมพรำน จงัหวดันครปฐม 73210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




