
 

 

ท่ี  ลก. 012/2565 
 

 11  พฤษภาคม  2565 
 

เร่ือง แตง่ตัง้ต าแหนง่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย  
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 4/2565 เม่ือวนัท่ี            
11 พฤษภาคม 2565  ได้มีมตแิตง่ตัง้ต าแหนง่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ดงันี ้

  1.  คณะกรรมการบริษัท 
     1.  นายโยชิคาตะ  ซุกาโมโต  กรรมการท่ีปรึกษา  
     2.  นายมน ู ลีลานวุฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท 
     3.  นายมาซาอาคิ ยาจิมะ รองประธานกรรมการบริษัท 
     4.  นายบญุดี อ านวยสกลุ กรรมการบริษัท 
     5.  นายทาคยุะ      มิอรุะ กรรมการบริษัท 

  6.  นายธรรมรัตน์ โชควฒันา กรรมการบริษัท 
  7.  นางสาวการุณี สหุร่าย กรรมการบริษัท 
  8.  นางอรอนงค์ แสงพุม่พงษ์ กรรมการบริษัท 

     9.  นายฮิโรโนบ ุ  ยาสฮึาระ กรรมการบริษัท 
10.  นายคาซฮึิโระ    ชิบาฮาระ กรรมการบริษัท 
11.  ดร.กลุภทัรา สิโรดม กรรมการอิสระ 
12.  นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต กรรมการอิสระ 
13.  นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการอิสระ 
14.  นางสาววราภรณ์ กลุสวสัดิภ์กัดี  กรรมการอิสระ 
15.  นายพลูศกัดิ์ บญุช ู  กรรมการอิสระ 

 โดย  นางสาวชมา    สงัข์รังสรรค์   ท าหน้าท่ีเลขานกุารบริษัท 

     ทัง้นีต้ าแหนง่ดงักล่าวให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี  11  พฤษภาคม  2565  เป็นต้นไป 
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 รายช่ือและจ านวนกรรมการบริษัทท่ีมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ   มีดงันี ้
1. นายมน ู ลีลานวุฒัน์ 2. นายบญุดี อ านวยสกลุ 
3. นายทาคยุะ มิอรุะ 4. นายธรรมรัตน์ โชควฒันา 
5. นางสาวการุณี สหุร่าย 6. นางอรอนงค์ แสงพุม่พงษ์ 

  โดยสองในหกคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

  2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
  1.  ดร.กลุภทัรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2.  นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต กรรมการตรวจสอบ 
  3.  นายพลูศกัดิ์ บญุช ู  กรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการสรรหา 
  1.  นายมน ู ลีลานวุฒัน์ ประธานกรรมการสรรหา 
  2.  นางสาวศริิกลุ ธนสารศลิป์  กรรมการสรรหา 
  3.  นายบญุดี อ านวยสกลุ  กรรมการสรรหา 

4. คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
  1.  นายมน ู ลีลานวุฒัน์ ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
  2.  นางสาวศริิกลุ ธนสารศลิป์  กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
  3.  นายบญุดี อ านวยสกลุ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
  4.  นายธรรมรัตน์ โชควฒันา กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  1.  นายกฤช ฟอลเล็ต ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
  2.  นางสาววราภรณ์ กลุสวสัดิภ์กัดี กรรมการบริหารความเส่ียง 
  3.  นายพลูศกัดิ์ บญุช ู  กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. คณะกรรมการธรรมาภบิาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
  1.  ดร.กลุภทัรา สิโรดม ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพฒันา

เพ่ือความยัง่ยืน 
  2.  นายบญุดี อ านวยสกลุ กรรมการธรรมาภิบาลและการพฒันาเพื่อความ

ยัง่ยืน 
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  3.  นางสาวการุณี สหุร่าย กรรมการธรรมาภิบาลและการพฒันาเพื่อความ
ยัง่ยืน 

  4.  นางอรอนงค์ แสงพุม่พงษ์ กรรมการธรรมาภิบาลและการพฒันาเพื่อความ
ยัง่ยืน 

7. คณะกรรมการบริหาร 
  1.  นายบญุดี อ านวยสกลุ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
  2.  นายทาคยุะ      มิอรุะ กรรมการรองผู้จดัการ 
  3.  นายธรรมรัตน์  โชควฒันา กรรมการบริหาร 
  4.  นางสาวการุณี สหุร่าย กรรมการบริหาร 
  5.  นางอรอนงค์ แสงพุม่พงษ์ กรรมการบริหาร 
  6.  นายสวุิทย์ วงศ์เจริญวฒุภร  กรรมการบริหาร 
  7.  นางนงลกัษณ์  เตชะบญุเอนก  กรรมการบริหาร 
  8.  นางสาวณฐัชรินธร พงศ์สภุาจินตภา  กรรมการบริหาร 
  9.  นางศริิวรรณ วิลาสศกัดานนท์ กรรมการบริหาร 
10.  นายเมธา สภุากร กรรมการบริหาร 
11.  นายพจเดช เกตกุระทึก กรรมการบริหาร 
12.  ดร.สคุนธรัชฎ์ นิตสิิริสกลุ กรรมการบริหาร 
13.  นายประณต เวสารัชวิทย์ กรรมการบริหาร 

  ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน และ
คณะกรรมการบริหาร มีวาระการด ารงต าแหนง่ครัง้ละ  1  ปี   โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี  11  พฤษภาคม  
2565  เป็นต้นไป 

 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  
    (นายบญุดี   อ านวยสกลุ) 
 ประธานกรรมการบริหาร และ 
 กรรมการผู้จดัการ 


