
  เอกสารแนบ 3 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 15 จาก 45 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที ่6 : อนุมัตเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 

1. หลักเกณฑก์ารพิจารณากรรมการออกตามวาระ  

         ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กาํหนดใหก้ารประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทัง้หมด ถา้จาํนวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วน

ไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่ตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงั 

จดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหใ้ชวิ้ธีจบัสลากสว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในตาํแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

 

2. หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่

พน้ตาํแหนง่ ทัง้กรณีที่ลาออกก่อนครบวาระ และที่ครบกาํหนดออกตามวาระตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

1. มีคุณสมบัติสอดคลอ้งตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

กฎของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2. มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชนแ์ละเพิ่ม

มลูค่าใหแ้ก่บรษัิท 

3. มีคณุลกัษณะที่สนบัสนุนและส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นการกาํกับดแูลกิจการ เพื่อสรา้งคณุค่าใหแ้ก่บรษัิท 

อาทิ ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  

ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย ์อทุิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ เป็นตน้ 

4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระ จะพิจารณาว่ามีประวติัการปฏิบติัหนา้ที่กรรมการดว้ยความระมดัระวงั 

ดว้ยความซื่อสตัย ์และสามารถทุ่มเทอทุิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ 

5. ในการสรรหากรรมการ จะพิจารณาคณุสมบติัที่ตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะที่จาํเป็นที่ยงัขาดอยู่

ในคณะกรรมการและคณุสมบติัสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 

       โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้

คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท 

 

3. กรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 

ในปี 2566 มีกรรมการที่ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. ดร.ทนง พิทยะ   กรรมการอิสระ 

2. นายไพรชั เมฆอาภรณ ์  กรรมการอิสระ 

3. นายคาโอรุ อเุมฮารา่  กรรมการ 

4. นายฮิเดะโอะ มทัซโึมโตะ  กรรมการ 

 



  เอกสารแนบ 3 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 16 จาก 45 

4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการ 

        จากการที่บริษัทเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้สามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ซึ่งไดแ้จง้ข่าวผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขการใชส้ิทธิดงักลา่วผ่านทางเว็บไซต ์www.ttwplc.com ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 นัน้ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อให้พิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการ 

 

5. ความเหน็ของคณะกรรมการ    

ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้สว่นไดเ้สียในกรณีนี ้ไดพ้จิารณกลั่นกรอง

อย่างรอบคอบ แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านได้แก่ ดร.ทนง พิทยะ นายไพรัช เมฆอาภรณ์  

นายคาโอรุ อุเมฮาร่า และ นายฮิเดะโอะ มัตซึโมโตะ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็น 

ผูมี้ความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต่์อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหนา้ที่กรรมการ 

ด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ ต่อบริษัท มีบทบาทสาํคัญในการ 

มอบแนวนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษัท พรอ้มทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อแนะนาํต่างๆ ที่เป็นประโยชน ์

ต่อการบรหิารจดัการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2023 เม่ือวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2566 โดยไม่รวมกรรมการที่ไดร้บัการเสนอชื่อ 

ไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบแลว้ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ   

และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระ           

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  เอกสารแนบ 3 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 17 จาก 45 

บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ชื่อ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ 

อาย ุ

สญัชาต ิ

ดร.ทนง พิทยะ 

กรรมการอิสระ 

75 ปี 

ไทย 

วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 17 ธันวาคม 2551 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 14 ปี 3 เดือน (5 วาระ) 

ระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่งจนครบ

วาระนี ้ (หากไดร้บัตาํแหน่ง) 

17 ปี 3 เดือน (6 วาระ) 

การถือหุน้บรษิัท (รอ้ยละ) 0.0085 

วฒุิการศกึษา - ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอรท์เวสเทิรน์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยันอรท์เวสเทิรน์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัโยโกฮามา ประเทศญ่ีปุ่ น 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 25/2547 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

ตาํแหน่งปัจจบุนั 2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

   บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร ์จาํกัด 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ 

 บริษัท ส.ขอนแกน่ฟู้ดส ์จาํกัด (มหาชน) 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

 บริษัท พร็อพเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค จาํกัด (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ และ ประธานกรรมการ  

 บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จาํกัด (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

   บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร ์จาํกดั 

ประสบการณก์ารทาํงาน 2555 - 2563 กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ 

 บริษัท สแกน อนิเตอร ์จาํกดั (มหาชน) 

2548 - 2549 รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

 กระทรวงการคลัง 

2548 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์

 กระทรวงพาณิชย ์

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ่ืนท่ีเป็น

บรษิัทจดทะเบียน 
3 บรษิัท 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ่ืนท่ี

ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
2 บรษิัท 



  เอกสารแนบ 3 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 18 จาก 45 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนิน

ธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบตัิ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ อีกทัง้ไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการ

พิจารณากลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ขอ้พิพาททางกฎหมาย - ไม่มี - 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2565 - การประชมุสามญัผูถื้อหุน้  1/1 (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 6/6 (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ 

- ปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะประธานกรรมการบริษัท มีบทบาทสาํคญัในการชีน้าํและให้

คาํปรกึษาแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูเพ่ือร่วมกันกาํหนดนโยบายและ

ทิศทางการดาํเนินงานของบริษัท พรอ้มทั้งกาํกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาํเนินการ 

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

- ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

กาํกับดูแลการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประชมุใหอ้ยู่ในประเด็นและเป็นไป

ดว้ยความเรียบรอ้ย สามารถขจัดความขัดแย้งในท่ีประชุมและสรา้งความเห็น

รว่มกนัเป็นมติของท่ีประชมุไดเ้ป็นอย่างดี 

- ดูแลจัดการใหก้ารดาํเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และ

ข้อบังคับ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

บนพืน้ฐานของหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ ไม่ม ี

4. เป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพเป็นการ

แข่งขนัทางธุรกิจกบับรษิัท 

ไม่เป็น 

 

นิยามกรรมการอิสระ : บรษิัทไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบรษิัทปรากฏในส่วนทา้ยของเอกสารแนบ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  เอกสารแนบ 3 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 19 จาก 45 

บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ชื่อ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ 

อาย ุ

สญัชาต ิ

นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์

กรรมการอิสระ 

77 ปี 

ไทย 

วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 22 พฤษภาคม 2551 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 14 ปี 10 เดือน (5 วาระ) 

ระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่งจนครบ

วาระนี ้(หากไดร้บัตาํแหน่ง) 

17 ปี 10 เดือน (6 วาระ) 

การถือหุน้บรษิัท (รอ้ยละ) - ไม่มี - 

วฒุิการศกึษา - ปรญิญาโท วิศวกรรมเคร่ืองกล California State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Advanced Management Program: The International Senior 

Managers’ Program มหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) 17/2550 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 81/2549 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

ตาํแหน่งปัจจบุนั 2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

ประสบการณก์ารทาํงาน 2550 - ก.ค. 2563 ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

  กรรมการบรรษัทภิบาล 

  บริษัท ททีดีับบลิว จาํกัด (มหาชน) 

2550 - ก.ค. 2563 ประธานกรรมการ 

  บริษัท ประปาปทุมธานี จาํกัด 

2539 - 2546 กรรมการผูจ้ดัการ 

  บริษัท สยามคราฟทอ์ุตสาหกรรม จาํกัด 

2532 – 2539 กรรมการผูจ้ดัการ 

  บริษัท ผลิตภัณฑก์ระดาษไทย จาํกัด 

2528 – 2532 กรรมการผูจ้ดัการ 

   บริษัท กระเบือ้งทพิย ์จาํกัด    

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ่ืนท่ีเป็น

บรษิัทจดทะเบียน 
1 บรษิัท 



  เอกสารแนบ 3 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 20 จาก 45 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ่ืนท่ี

ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
- ไม่มี - 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนิน

ธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบตัิ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ อีกทัง้ไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการ

พิจารณากลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ขอ้พิพาททางกฎหมาย - ไม่มี - 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2565 - การประชมุสามญัผูถื้อหุน้    1/1 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท   6/6 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล   

      4/4 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ 

- ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทาํหน้าท่ีสอบทานความ

น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนาํส่งต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้พิจารณาการเปิดเผย

ขอ้มลูรายการเก่ียวโยงใหถู้กตอ้งครบถว้น และไดใ้หค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็น

ประโยชนต์่อคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

- ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล ซึ่งมีหน้าท่ี

รบัผิดชอบในการใหข้อ้เสนอแนะ ติดตามการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ

ท่ีดี ดูแลและทบทวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท และกลยุทธท่ี์ใชใ้น

การบรหิารความเส่ียง 

- ปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ ซึ่งทาํหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํปรกึษาท่ีเป็นประโยชนแ์ก่

ฝ่ายจดัการและพิจารณากลั่นกรองงานท่ีเสนอคณะกรรมการ 
 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ ไม่ม ี

4. เป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพเป็นการ

แข่งขนัทางธุรกิจกบับรษิัท 
ไม่เป็น 

 

นิยามกรรมการอิสระ : บรษิัทไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระของบรษิัทปรากฏในส่วนทา้ยของเอกสารแนบ 3 
 

 

 

 

 



  เอกสารแนบ 3 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 21 จาก 45 

บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ชื่อ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้  

อาย ุ

สญัชาต ิ

นายคาโอรุ อเุมฮารา่  

กรรมการ 

55 ปี 

ญ่ีปุ่ น 

วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 20 สิงหาคม 2563 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 2 ปี 7 เดือน (1 วาระ) 

ระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่งจนครบ

วาระนี ้ (หากไดร้บัตาํแหน่ง) 

5 ปี 7 เดือน (2 วาระ) 

การถือหุน้บรษิัท (รอ้ยละ) - ไม่มี - 

วฒุิการศกึษา - ปรญิญาตรี สาขานิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญ่ีปุ่ น 

ตาํแหน่งปัจจบุนั 2563 – ปัจจบุนั ผู้อาํนวยการใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจพลังงานและโครงการโครงสรา้ง

  พืน้ฐานธุรกิจภาคพืน้เอเซียแปซิฟิก 

   บริษัท มิตซุย แอนด ์คัมปนี จาํกัด (สิงคโปร)์ 

ประสบการณก์ารทาํงาน 2563 ผู้อาํนวยการใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจ โครงสรา้งพืน้ฐานและพลังงาน 

ธุรกิจภาคพืน้เอเซียแปซิฟิก 

 บริษัท มิตซุย แอนด ์คัมปนี จาํกัด (สิงคโปร)์ 

2562 ผูอ้าํนวยการใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจพลงังาน ธุรกิจภาคพืน้เอเซียแปซิฟิก 

  บริษัท มิตซุย แอนด ์คัมปนี จาํกัด (สิงคโปร)์ 

2561  ผูจ้ดัการใหญ่ แผนกนวตักรรมทางธุรกิจ กลุ่มงานธุรกิจพลงังาน 1 

  บริษัท มิตซุย แอนด ์คัมปนี จาํกัด (กรุงโตเกียว) 

2559  ผูจ้ดัการใหญ่ แผนกนวตักรรมทางธุรกิจ ฝ่ายงานวางแผนและกลยทุธ ์

  บริษัท มิตซุย แอนด ์คัมปนี จาํกัด (กรุงโตเกียว) 

2557  ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายงานวางแผนและกลยุทธ์ กลุ่มงานธุรกิจพลังงาน  

1 และ 2 

  บริษัท มิตซุย แอนด ์คัมปนี จาํกัด (กรุงโตเกียว) 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ่ืนท่ี

เป็นบรษิัทจดทะเบียน 
- ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ่ืนท่ี

ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
1 บรษิัท 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนิน

ธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบตัิ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน โดยผ่านขัน้ตอนการพิจารณา

กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ขอ้พิพาททางกฎหมาย - ไม่มี - 



  เอกสารแนบ 3 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 22 จาก 45 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2565 - การประชมุสามญัผูถื้อหุน้    1/1 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท   5/6 (คิดเป็นรอ้ยละ 83) 

- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

      1/2 (คิดเป็นรอ้ยละ 50) 

ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ 

- ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าท่ีในการ

พิจารณาหลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 

ท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณากาํหนดหลักเกณฑก์ารพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- ปฏิบัติหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ ซึ่งทาํหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชนแ์ก่

ฝ่ายจดัการและพิจารณากลั่นกรองงานท่ีเสนอคณะกรรมการ 
 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ ไม่ม ี

4. เป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพเป็นการ

แข่งขนัทางธุรกิจกบับรษิัท 
ไม่เป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  เอกสารแนบ 3 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 23 จาก 45 

บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ชื่อ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ 

อาย ุ

สญัชาต ิ

นายฮเิดะโอะ มตัซโึมโตะ 

กรรมการ 

50 ปี 

ญ่ีปุ่ น 

วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 21 ธันวาคม 2560 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 5 ปี 3 เดือน (2 วาระ) 

ระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่งจนครบ

วาระนี ้ (หากไดร้บัตาํแหน่ง) 

8 ปี 3 เดือน (3 วาระ) 

การถือหุน้บรษิัท (รอ้ยละ) - ไม่ม ี- 

วฒุิการศกึษา - ปรญิญาตรี สาขาการจดัการนโยบาย มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญ่ีปุ่ น 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 256/2561 

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

ตาํแหน่งปัจจบุนั 2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ 

  บริษัท มิตซุย วอเตอร ์โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

2560 – ปัจจบุนั  รองประธานอาวโุสและผูจ้ดัการทั่วไป กลุ่มงานธุรกิจโครงสรา้งพืน้ฐาน 

  บริษัท มิตซุยแอนดค์ัมปนี (ประเทศไทย) จาํกัด 

ประสบการณก์ารทาํงาน 2560 - ก.ค. 2563 กรรมการ 

  บริษัท ประปาปทุมธานี จาํกัด 

2559 - 2560  รองผูจ้ดัการทั่วไป แผนกท่ี 4 กลุม่งานพฒันาโครงการ 1 

  บริษัท มิตซุย แอนด ์คัมปนี จาํกัด (โตเกียว) 

2554 – 2559  รองผูจ้ดัการทั่วไป แผนกท่ี 3 กลุม่งานพฒันาโครงการ 1 

  บริษัท มิตซุย แอนด ์คัมปนี จาํกัด (โตเกียว) 

2548 – 2554  รองผูจ้ดัการโครงการ 

  บริษัท มิตรพาวเวอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ่ืนท่ีเป็น

บรษิัทจดทะเบียน 
- ไม่ม ี- 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการอ่ืนท่ี

ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
2 บรษิัท 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนิน

ธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบตัิ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ อีกทัง้ไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการ

พิจารณากลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ขอ้พิพาททางกฎหมาย - ไม่ม ี- 



  เอกสารแนบ 3 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 24 จาก 45 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2565 - การประชมุสามญัผูถื้อหุน้  1/1 (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 6/6 (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 4/4 (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล   

    4/4 (คดิเป็นรอ้ยละ 100) 

ผลงานในระหวา่งดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ 

- ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริหารความเส่ียงและบรรษัทภิบาล ซึ่งมีหน้าท่ี

รบัผิดชอบในการใหข้อ้เสนอแนะ ติดตามการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ

ท่ีดี ดูแลและทบทวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท และกลยุทธท่ี์ใชใ้น

การบรหิารความเส่ียง 

- ให้คาํแนะนาํปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและพิจารณากลั่นกรองงาน 

ท่ีเสนอคณะกรรมการ 
 

การมีส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ ไม่เป็น 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ ไม่ม ี

4. เป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพเป็นการ

แข่งขนัทางธุรกิจกบับรษิัท 
ไม่เป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  เอกสารแนบ 3 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 25 จาก 45 

นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

กรรมการอิสระ หมายถึง บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นและมีความเป็นอิสระตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทไดก้าํหนดไวใ้นนโยบาย

การกาํกบัดแูลกิจการของบรษิัทและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรพัย)์ 

2. มีความเป็นอิสระไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้ับเงินเดือนประจาํจากบริษัท บริษัทในเครือ  

บรษิัทรว่ม บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส 

พ่ีนอ้งและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอ 

ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ

บริษัทร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทและรวมถึงไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวในเวลาไม่นอ้ย

กว่า 1 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระยกเวน้คณะกรรมการของบริษัทไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบแลว้เห็นว่า 

การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระของ

กรรมการอิสระ 

5. ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

6. สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

ของบริษัทไดโ้ดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทรวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ

ญาติสนิทของบคุคลดงักล่าว 

7. สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบรษิัทเพ่ือตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ไดโ้ดยอิสระ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบรษิัท บรษิัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ี

มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้งพนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้

เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น

การแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัท 

10. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 

11. สามารถดแูลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

12. ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาว่าไดก้ระทาํความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายว่าดว้ยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน กฎหมายว่าดว้ยการประกันชีวิต กฎหมายว่าดว้ยการประกันวินาศภยั กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการเงินในทาํนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย

ต่างประเทศโดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี ้ในความผิดเก่ียวกับการกระทาํอันไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกับ 

การซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือการบรหิารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทจุรติ 
 

หมายเหต ุ- บริษัทได้กาํหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเข้มงวดกว่าข้อกาํหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่งได้กาํหนด

ไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 


