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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท 
 

ช่ือ-นามสกลุ  นายวนัชัย หล่อวัฒนตระกลู 

ต าแหนง่ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ กรรมการ กรรมการบริหารและการลงทนุ  
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

อาย ุ     57 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต(พฒันาแหลง่น า้) สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

ปริญญาตรี :  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต(โยธา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 43/2004) 

ประสบการณ์การท างาน 2556- ปัจจบุนั    กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาค 
                          ตะวนัออก 

                   กรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
                   กรรมการ บริษัท ยนูิเวอร์แซล ยทูีลติีส์้ จ ากดั 
                   กรรมการ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จ ากดั 
                   กรรมการ บริษัท ประปาบางปะกง จ ากดั 

                          กรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค์ จ ากดั 
2555-2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส พี ซี จี จ ากดั (มหาชน) 
2553-2556 กรรมการ และกรรมการวิชาการสมาคมการประปาแหง่ประเทศไทย  

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มี 1 แหง่ กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และกรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ 
               ภาคตะวนัออก 

ต าแหนง่ในกิจการอื่น  
(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

มี 4 แหง่  กรรมการ บริษัท ยนูเิวอร์แซล ยทูลีติีส์้ จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท ประปาบางปะกง จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค์ จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ี
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การถือหุ้นบริษัท  East Water  ไมม่ี 

สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชมุ ในปี 2556 
(รับต าแหนง่ตัง้แต ่30 สงิหาคม 2556)  

 คณะกรรมการบริษัท          4/4  ครัง้ 
 คณะกรรมการบริหารและการลงทนุ                                    6/7  ครัง้ 
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง                                             3/4   ครัง้                                                            
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี 
ที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเ่ป็น - 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ - ไมม่ี - 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอ นายวนัชยั หลอ่วฒันตระกลู กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
มีคณุสมบตัิกรรมการตามที่บริษัทก าหนดไว้ โดยด ารงต าแหนง่กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ของบริษัท จึงมีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท เป็นอยา่งดี 
โดยตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ รวมทัง้กรรมการบริหารและการลงทนุได้ปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดย
ให้ค าปรึกษา และข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจ ร่วมก าหนดนโยบาย วิสยัทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ  

นอกจากนัน้ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้น าเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลมุความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ส าคญั 
พิจารณามาตรการประเมินความเสี่ยงและอนมุตัิแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท  (Risk Management Plan: RMP) ดงันัน้การได้รับเลือกตัง้ให้
ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ จะช่วยสร้างความตอ่เนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท 
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ช่ือ-นามสกลุ  นายสหสั ประทักษ์นุกูล 

ต าแหนง่ กรรมการ  กรรมการก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการด าเนินงาน                                   
ของบริษัทและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการบริหารความเสีย่ง  

อาย ุ 58   ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาตรี :  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 73/2006) 
 

ประสบการณ์การท างาน 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
                          กรรมการ บริษัท กลัฟ์อิเลค็ตริก จ ากดั (มหาชน) 
                          ประธานกรรมการ บริษัท ผลติไฟฟ้าขนอม จ ากดั 
                          ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนยีร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
                          กรรมการ บริษัท ไชยะบรีุ เพาเวอร์ จ ากดั 
                          กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ 
2553– 2554 รองผู้วา่การนโยบายและแผนการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 
2552 – 2553      กรรมการ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มี 3 แหง่    กรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
                 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ.ผลติไฟฟ้า                                                                                      

กรรมการ บมจ. กลัฟ์อิเลค็ตริก 

ต าแหนง่ในกิจการอื่น    
(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

มี 4 แหง่       ประธานกรรมการ บริษัท ผลติไฟฟ้าขนอม จ ากดั 
                    ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั 
                    กรรมการ บริษัท ไชยะบรีุ เพาเวอร์ จ ากดั 
                    กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ 
 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ี
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การถือหุ้นบริษัท  East Water ไมม่ี 
สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชมุ ในปี 2556 
(รับต าแหนง่ตัง้แต ่25 เมษายน 2555) 

 คณะกรรมการบริษัท                               13/14   ครัง้ 
 คณะกรรมก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท 

และพิจารณาคา่ตอบแทน                                                                          10/10  ครัง้ 
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง                                                                    5/5      ครัง้ 
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การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี 
ที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเ่ป็น - 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ - ไมม่ี - 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอ นายสหสั ประทกัษ์นกุลู  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ เนื่องจากมี
คณุสมบตัิกรรมการตามที่บริษัทก าหนดไว้ มคีวามรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท อีกทัง้ในระหวา่งการด ารงต าแหนง่ในฐานะกรรมการก าหนดเกณฑ์และ
ประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทและพิจารณาคา่ตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเหมาะสม  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกบั
แนวนโยบายธุรกิจของบริษัท ทบทวนและให้ความเห็นในนโยบายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของบคุลากรทกุระดบัของบริษัท ปรับปรุง
เพิ่มเติมการด าเนินงานให้มีประสทิธิภาพ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบตัิหน้าที่ รวมทัง้ในฐานะกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้น าเสนอนโยบายการ
บริหารความเสีย่ง โดยครอบคลมุความเสีย่งประเภทตา่งๆ ที่ส าคญั พิจารณามาตรการประเมินความเสีย่งและอนมุตัิแผนบริหารความเสีย่งของ
บริษัท (Risk Management Plan: RMP) ดงันัน้การได้รับเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอกีวาระหนึง่ จะชว่ยสร้างความตอ่เนื่องในการบริหาร
กิจการของบริษัท 
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ช่ือ-นามสกลุ  พลเอกสหชาติ พิพิธกุล 

ต าแหนง่     กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารและการลงทนุ 
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 

อาย ุ     61 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาตรี :  แพทยศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

                        วิทยาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 
การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

-  Director Certification Program (DCP 73/2006) 
 

ประสบการณ์การท างาน 2556-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
             กรรมการ บริษัท ยนูิเวอร์แซล ยทูีลติีส์้ จ ากดั 
             กรรมการ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จ ากดั 
             กรรมการ บริษัท ประปาบางปะกง จ ากดั 
  กรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค์ จ ากดั 
  กรรมการองค์การเภสชักรรม 
2554  เจ้ากรมการแพทย์ทหารบก 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มี 1 แหง่ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 

ต าแหนง่ในกิจการอื่น    
(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

มี 5 แหง่  บริษัท ยนูิเวอร์แซล ยทูีลติีส์้ จ ากดั 
  บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จ ากดั 
  บริษัท ประปาบางปะกง จ ากดั 
               บริษัท ประปานครสวรรค์ จ ากดั 
               องค์การเภสชักรรม 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ี
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การถือหุ้นบริษัท  East Water  ไมม่ี 
สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชมุ ในปี 2556 
(รับต าแหนง่ตัง้แต ่11 มิถนุายน 2556)  

 คณะกรรมการบริษัท      6/7        ครัง้ 
 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา   5/5        ครัง้ 
 คณะกรรมการบริหารและการลงทนุ                    11/12    ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี 
ที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเ่ป็น - 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ - ไมม่ี - 



สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
 

ประวตัิบคุคลของท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หน้า 6 | 7 

 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอ พลเอกสหชาติ พิพิธกุล กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมี
คณุสมบตัิกรรมการตามที่บริษัทก าหนดไว้  และเป็นผู้มีความอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท อีกทัง้ใน
ระหว่างการด ารงต าแหน่งในฐานะกรรมการบริหารและการลงทนุได้ปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจ ร่วมก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและสรรหา ได้ติดตามให้บริษัทด าเนินการตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สง่เสริมให้การด าเนินธุรกิจอยูบ่นพืน้ฐานหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ดแูลผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม ให้ข้อแนะน าการสร้างวฒันธรรมที่ดีในองค์กร ดงันัน้การได้รับเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จะช่วยสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารกิจการของบริษัท 
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท 
 

ช่ือ-นามสกลุ  นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม 
ต าแหนง่ที่ขอเสนอเลอืกตัง้ กรรมการ 
อาย ุ     47 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาเอก :  Doctor of Engineering in Environmental Engineering  (Water and                     

                       Wastewater Engineering) สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย  
ปริญญาโท :    Master of Science in Civil Engineering (Environmental             

Engineering) University of Missouri-Rolla , U.S.A. 

ปริญญาตรี :  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (โยธา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

-  Director Certification Program (DCP 161/2012) 

ประสบการณ์การท างาน 2555- ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก                         
                      ผู้วา่การการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
2554-2555     รองผู้วา่การ (ยทุธศาสตร์และการเงิน) การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
2551-2554     รองผู้วา่การ (ทา่เรืออตุสาหกรรม)การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย                
2551               รักษาการในต าแหนง่ รองผู้วา่การ (ทา่เรืออตุสาหกรรม)  การนิคม 
                       อตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
2547-2551      ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการส านกังานนิคมอตุสาหกรรมและทา่เรือ 
                       อตุสาหกรรม    การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
2546-2547      ผู้อ านวยการฝ่ายยทุธศาสตร์และพฒันาธุรกิจ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ 
                       ประเทศไทย  

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มี 1 แหง่ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 

ต าแหนง่ในกิจการอื่น  
(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

มี 1 แหง่ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย    

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ี
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การถือหุ้นบริษัท  East Water ไมม่ี 

สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ไมม่ี 
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การเข้าร่วมประชมุ ในปี 2556 
(รับต าแหนง่เมื่อ 25 เม.ย. 2555) 

 คณะกรรมการบริษัท     8/14 ครัง้ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี 
ที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า - ไมเ่ป็น - 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเ่ป็น - 
3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ - ไมม่ี - 
หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามที่บริษัทก าหนดไว้ โดยมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้มีประสบการณ์
ในการบริหารงานของภาครัฐ ดงันัน้ การได้รับเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การบริหารกิจการของบริษัทมี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 


