
ที่  กบร. 005/2557 
 

 8  พฤษภาคม  2557 
 
เร่ือง แตงตั้งตําแหนงกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย  
เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) คร้ังที ่ 1/2557 เม่ือวันที่            
8 พฤษภาคม  2557  ไดมีมติแตงตั้งตําแหนงกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอย ดังนี ้

   1.   คณะกรรมการบริษัท 
     1.  นายโยชิคาตะ  ซุกาโมโต  กรรมการที่ปรึกษา 
     2.  นายมน ู ลีลานุวัฒน ประธานกรรมการบริษัท 

  3.  นายยูโซะ อิเดะ รองประธานกรรมการบริษทั 
     4.  นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป  รองประธานกรรมการบริษทั 
     5.  นายบุญด ี อํานวยสกุล กรรมการบริษัท 
     6.  นายอะสึชิ      ทะบะตะ กรรมการบริษัท 

  7.  นายอํานวย บํารุงวงศทอง  กรรมการบริษัท 
  8.  นายธรรมรัตน โชควัฒนา กรรมการบริษัท 

     9.  นายอิคูโอะ โอตานิ  กรรมการบริษัท 
10.  นายคิโยทากะ  ฮิโรชิมา กรรมการบริษัท 
11.  รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ 
12.  นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ 
13.  นางศรัณยา จินดาวณคิ กรรมการอิสระ 
14.  นายกฤช ฟอลเล็ต  กรรมการอิสระ 
15.  รศ.นเรศร เกษะประกร  กรรมการอิสระ 

 โดย  นางอรอนงค    แสงพุมพงษ   ทําหนาทีเ่ลขานุการบริษัท  
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 รายช่ือและจํานวนกรรมการบริษัทท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ   มีดังนี ้

1. นายมน ู ลีลานุวัฒน 2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป 
3. นายบุญด ี อํานวยสกุล 4. นายอํานวย บํารุงวงศทอง 
5. นายธรรมรัตน โชควัฒนา 6. นายอะสึชิ     ทะบะตะ 

   โดยสองในหกคนลงลายมือชื่อรวมกนัและประทับตราสําคญัของบริษัทฯ 

   2.   คณะกรรมการตรวจสอบ 
  1.  รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2.  นางพรรณ ี วรวุฒิจงสถิต กรรมการตรวจสอบ 
  3.  นางศรัณยา จินดาวณคิ กรรมการตรวจสอบ 

 โดย  นางนวลจนัทร    ตวงเจริญทิพย   ทําหนาทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

 3. คณะกรรมการสรรหา 
  1.  นายมน ู ลีลานุวัฒน ประธานกรรมการสรรหา 
  2.  นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป  กรรมการสรรหา 
  3.  นายอํานวย บํารุงวงศทอง  กรรมการสรรหา 

 4. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
  1.  นายบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการพจิารณาคาตอบแทน 
  2.  นายมน ู ลีลานุวัฒน กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
  3.  นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป  กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  1.  นายกฤช ฟอลเล็ต ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
  2.  รศ.นเรศร เกษะประกร  กรรมการบริหารความเส่ียง 
  3.  นายมนัส องคสรณะคม  กรรมการบริหารความเส่ียง 

 โดย  นางนวลจันทร    ตวงเจริญทิพย   ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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 6. คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

  1.  รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการกํากับดูแลกจิการ 
  2.  นางศรัณยา จินดาวณคิ กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
  3.  นางอรอนงค แสงพุมพงษ กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

 โดย  นางสาวชมา   สังขรังสรรค   ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

 7. คณะกรรมการบริหาร 
  1.  นายมน ู ลีลานุวัฒน ประธานกรรมการบริหาร 
  2.  นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป  รองประธานกรรมการบริหาร 
  3.  นายบุญด ี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ 
  4.  นายอะสึชิ      ทะบะตะ กรรมการรองผูจัดการ 
  5.  นายอํานวย บํารุงวงศทอง  กรรมการบริหาร 
  6.  นายมนัส องคสรณะคม  กรรมการบริหาร 
  7.  นายสุวิทย วงศเจริญวุฒภร  กรรมการบริหาร 
  8.  นางนงลักษณ  เตชะบุญเอนก  กรรมการบริหาร 
  9.  นางสาวณัฐชรินธร พงศสุภาจินตภา  กรรมการบริหาร 
10.  นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท กรรมการบริหาร 
11.  นางสาวการุณ ี สุหราย กรรมการบริหาร 
12.  นางอรอนงค แสงพุมพงษ กรรมการบริหาร 
13.  นายสมพงษ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร 
14.  นายวรเทพ อัศวเกษม กรรมการบริหาร 

 โดย  นางอรอนงค    แสงพุมพงษ   ทําหนาทีเ่ลขานุการคณะกรรมการบริหาร  

 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจิารณาคาตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการ
ดํารงตําแหนงคร้ังละ  1  ป   โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  8  พฤษภาคม  2557  เปนตนไป 
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 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
  
 
 
 ( นายบญุดี   อํานวยสกุล ) 
 กรรมการผูจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


