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ช่ือและนามสกลุ :  นายทิวา  จารึก  
 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง                                       :  ประธานกรรมการบริษทั 
                                                                                                   (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั)   
 
ต าแหน่งปัจจุบัน                                         :  รองประธานกรรมการบริษทั  
                                                                                                  (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั)                                                                      

                                                          :  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอาวโุส  หน่วยงานเฉพาะกิจไทยและเวียดนาม     
                                                          :  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

อายุ :  67 ปี 
 
สัญชาติ :  ไทย 
                                                                                               
คุณวุฒิทางการศึกษา :  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  (สาขาวิศวกรรมโยธา) 
                                                                                                    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  

20 มิถุนายน 2559 :  Ethical Leadership Program (ELP) 
15-16 มีนาคม 2559 :  Financial Statements for Directors (FSD) 
22 กุมภาพนัธ์ 2551 :  Director Accreditation Program (DAP) 
24 กรกฎาคม 2550 :  Finance for Non - Finance Director (FND) 
10 กรกฎาคม 2550 :  Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 

 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
การอบรมหลกัสูตรเพ่ือพฒันาความรู้และทักษะ              
1 มีนาคม 2562                     :  Management Accounting for Planning and Decision Making 
    โดย สภาวชิาชีพบัญชี 
 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  :  13 ปี (2551- ปัจจุบนั)  
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ประสบการณ์การท างาน 
           มิถุนายน 2563 – ปัจจุบนั                                             :  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอาวโุส  หน่วยงานเฉพาะกิจไทยและเวียดนาม 
                                                                                                   บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน)                     
           ตุลาคม 2561 – ปัจจุบนั :  รองประธานกรรมการบริษทั บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) 
           2557 – ปัจจุบนั                                                            :  กรรมการบรรษทัภิบาล บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) 
           2556 – ปัจจุบนั                                                            :  กรรมการบริษทั TTCL Power Holdings Pte. Ltd. 
           2556                                                                             :  กรรมการบริษทั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอาวโุส ฝ่ายโครงก 

                                                                                  ฝ่ายประมูลงาน ธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลัน่ และหน่วยงานเฉพาะกิจ 
                                                                                  บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) 

           2554 – ปัจจุบนั                                                            :  กรรมการบริษทั รองกรรมการผูจ้ดัการ TTCL Malaysia Sdn. Bhd. 
           2554 – พฤษภาคม 2563                           :  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอาวโุส ฝ่ายโครงการ  
                                                                                                    ฝ่ายประมูลงานแลฝ่ายวิศวกรรม บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) 
           2553 – ปัจจุบนั                                                            :  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ทีทีซีแอล จ  ากดั (มหาชน) 
           2552 – ปัจจุบนั                                                            :  กรรมการบริษทั บริษทั โกลบอล นิว เอน็เนอร์ย ีจ  ากดั                                    

                                                                              :  กรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไบโอ แนชเชอรัล เอน็เนอร์ย ีจ  ากดั       
            2552 – 2553                                                                : รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอาวโุส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมูลงาน ฝ่ายวิศวกรรม  
                                                                                                    และ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน)                                                                                                       
            2551 – กนัยายน 2561                                                 :  กรรมการบริษทั บริษทั ทีทีซีแอล จ  ากดั (มหาชน) 
            2549 – ปัจจุบนั                                                           :  กรรมการบริษทั TTCL Vietnam Corporation Limited 
 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   :  ไม่มี 
 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน :  5 แห่ง 
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / :  ไม่มี 
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
 
การถือหุ้นในบริษทั : 7,194,300  หุ้น  คิดเป็น  1.17%  ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
( ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 
 
ข้อพพิาททางกฏหมายที่เป็นคดอีาญา :  ไม่มี 
ในศาลที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ 
 
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัต ิ :  ไม่มี 
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 
 การประชุมคณะกรรมการ : 11 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 11 คร้ัง (100%) 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :  4 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด    4 คร้ัง (100%) 
 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล :  4 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด    4 คร้ัง (100%) 
      ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น :  1 คร้ัง  จากการประชุมทั้งหมด    1 คร้ัง (100%) 
  
หลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหาบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นวา่ นายทิวา จารึก  มีคุณสมบติั
ครบถว้นตามขอ้บงัคบับริษทั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัและสามารถช่วยพฒันาบริษทัฯได ้จึงเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็น 
ประธานกรรมการบริษทั 
 
 



                                                                                                           (1.3) เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่5 

 
 
 
 
 
 
 
ช่ือและนามสกลุ :  นายฮิโรโนบุ  อิริยา  
 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง                                        :  กรรมการบริษทั 
                                                                                                   (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั) 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน  :  ประธานกรรมการบริษทั                                                         
                                                                  :  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                                                                                                   (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั) 
 
อายุ :  66 ปี 
 
สัญชาติ :  ญ่ีปุ่ น 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา :  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) 
                                                                                                   มหาวิทยาลยัวาเซดะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  

20 สิงหาคม 2551 :  Director Accreditation Program (DAP) 
 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ :  13 ปี (2551- ปัจจุบนั)  
 
ประสบการณ์การท างาน 
                  24  สิงหาคม 2563 – ปัจจุบนั       :  กรรมการบริษทั TTCL Bio Company Pte. Ltd. 
 22 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบนั       :  กรรมการบริษทั  Myanmar BKB Power Company Limited 

2563 – ปัจจุบนั        :  กรรมการบริษทั  Ha Tien Energy Corporation 
19 ธนัวาคม 2562 – ปัจจุบนั           :  กรรมการบริษทั TMSP Sdn.Bhd. 

                  27 กนัยายน 2561 – ปัจจุบนั        :  ประธานกรรมการบริษทั บริษทั TTCL Power Myanmar Company Limited                                                                                                                                          
18 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบนั              :  กรรมการบริษทั TTCL LNG Power Pte. Ltd.        
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2558 - ปัจจุบนั :  ประธานกรรมการบริษทั  
                                                                                TTCL Myanmar Engineering & Construction Co., Ltd. 
2557 - ปัจจุบนั :  ประธานกรรมการบริษทั TTCL New Energy Pte. Ltd. 
2556 - ปัจจุบนั :  ประธานกรรมการบริษทั TTCL Solar Power Pte. Ltd.  

:  ประธานกรรมการบริษทั TTCL Coal Power Pte. Ltd. 
                                                                             :  ประธานกรรมการบริษทั TTCL Power Holdings Pte. Ltd. 
2555 - ปัจจุบนั :  ประธานกรรมการบริษทั Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd.  

:  ประธานกรรมการบริษทั TTCL Gas Power Pte. Ltd. 
:  ประธานกรรมการบริษทั ToyoThai-Myanmar Corporation Co., Ltd. 

2554 – ปัจจุบนั :  ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ TTCL Malaysia Sdn. Bhd.                                                  
2552 - ปัจจุบนั :  ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

    บริษทั โกลบอล นิว เอน็เนอร์ย ีจ  ากดั  
                  2551 – ปัจจุบนั :  ประธานกรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่    
                                                                                                                                                         บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน) 

2550 - ปัจจุบนั :  ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการ 
                                                                                                   บริษทั โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท ์จ ากดั 

2549 - ปัจจุบนั :    ประธานกรรมการบริษทั  บริษทั ไบโอแนชเชอรัล เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั  
:    ประธานกรรมการบริษทั TTCL Vietnam Corporation Limited  

2540 - 2548 :   กรรมการบริษทั TTCL Vietnam Corporation Limited 
 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน :  ไม่มี 
 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน  :  19    
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / :  ไม่มี 
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
 
การถือหุ้นในบริษทั :  40,516,134 หุ้น และ 5,305,000 หุ้น (NVDR)  คิดเป็น  7.44%  ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 
(ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม มกราคม 2563)   
 
ข้อพพิาททางกฎหมายที่เป็นคดอีาญา :  ไม่มี 
ในศาลที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ 
 
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ :  ไม่มี 
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 
 การประชุมคณะกรรมการ :  11 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 11 คร้ัง (100%) 
 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น :    1 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด   1 คร้ัง (100%) 
      
หลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหาบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นวา่ นายฮิโรโนบุ  อิริยา   
มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบับริษทั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัและสามารถช่วยพฒันาบริษทัฯได ้จึงเหมาะสมใน
การด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการบริษทั 
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ช่ือและนามสกลุ :  นายมาโกโตะ  นาคาโดอิ 
 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง                                       :  กรรมการบริษทั 
                                                                                                  (กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับรษทั) 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน :  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
                                                                                                   ฝ่ายขายและฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
                                                                                                   หน่วยธุรกิจดา้นวิศวกรรม จดัซ้ือจดัหา และก่อสร้าง (EPC) 
 
อาย ุ                                                                                         :  61 ปี 
 
สญัชาติ                                                                                   :  ญ่ีปุ่ น 
                                                                                                
คุณวุฒิทางการศึกษา :  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัวาเซดะ  
    ประเทศญ่ีปุ่ น   
 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ                                                         :   เป็นกรรมการท่ีมีช่ือเสนอแต่งตั้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
 
 ประสบการณ์การท างาน  
พฤษภาคม 2562  - ปัจจุบนั :  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
                                                                                                   ฝ่ายขายและฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
                                                                                                   หน่วยธุรกิจดา้นวิศวกรรม จดัซ้ือจดัหาและก่อสร้าง (EPC) 
                                                                                                   บริษทั ทีทีซีแอล จ ากดั (มหาชน)  
มีนาคม 2559 – เมษายน 2562                                                 :  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

    Sojitz Korea Corporation, Seoul 

สิงหาคม 2558 – กุมภาพนัธ์ 2559                                           :  ผูจ้ดัการทัว่ไป ดา้นพฒันาธุรกิจ 

                                                                               แผนกโครงการ Sojitz, Tokyo                                                                                                             

มิถุนายน 2557 – กรกฎาคม 2558                                           :  ผูจ้ดัการแผนกเคร่ืองจกัร (EMEA and Russia & NIS) 

                                                                              Sojitz Europe plc. London 
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เมษายน 2556 – พฤษภาคม 2557                                           :  ผูจ้ดัการทัว่ไปส่วนภูมิภาค (EMEA and Russia & NIS) 

                                                                              กลุ่มงานเคร่ืองจกัร  
                                                                                                            Sojitz Europe plc., Dusseldorf                      
กนัยายน 2553 – มีนาคม 2556                                                :  ผูจ้ดัการทัว่ไป งานโครงการและโครงสร้างพื้นฐาน                                                                             

                                                                                                            แผนกโครการ Sojitz, Tokyo                                                                                                              

เมษายน 2547 – สิงหาคม 2553                                               :  ผูจ้ดัการทัว่ไป  แผนกเคร่ืองจกัร 

                                                                               Sojitz UK plc., London 

เมษายน 2546 – เมษายน 2547                                                :   ผูจ้ดัการ ส่วนงาน 2 &3, 

             แผนกธุรกิจพลงังานและโรงไฟฟ้า 
                                                                                     Nissho Iwai Corporation 

เมษายน 2545 – เมษายน 2546                                                :   ผูจ้ดัการ แผนกโครงการ 
                                                                               Nissho Iwai Corporation, Tokyo 

เมษายน 2540 – มีนาคม 2545                                                 :  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร แผนกเคร่ืองจกัร 

                                                                               Nissho Iwai Corporation, Houston Office, U.S.A 

เมษายน 2537 – มีนาคม 2540                                                 :  รองผูจ้ดัการส่วนงาน 2 

    แผนกพลงังานและโครงการเคมี 2   
                                                                               Nissho Iwai Corporation 

เมษายน 2534 – มีนาคม 2537                                                 :  วศิวกร โครงการประเทศแอฟริกา  
     แผนกพลงังานและโครงการเคมี 2   
                                                                               Nissho Iwai Corporation, Africa 

พฤษภาคม 2533 – มีนาคม 2534                                             :  วศิวกร โครงการยโุรปและประเทศแอฟริกา 
     แผนกพลงังานและโครงการเคมี 2   
                                                                               Nissho Iwai Corporation, Tokyo 

มีนาคม 2529 – เมษายน 2533                                                 :   กรรมการบริษทั Nissho Iwai Corporation 

     Lagos Liaison Officeม, Nigeria 

เมษายน 2527 – กุมภาพนัธ์ 2529                                            :  วศิวกร ส่วนเคร่ืองจกัรหนกัของโครงการ 
    แผนกส่งออกเคร่ืองจกัรหนกั 

                                                                               Nissho Iwai Corporation, Tokyo 

เมษายน 2526 – มีนาคม 2527                                                 :  วศิวกร ส่วนงานวางแผน 

     แผนกเครือ่งจกัหนกัและโครงสรา้งพืน้ฐาน 

                                                                               Nissho Iwai Corporation, Tokyo 

เมษายน 2526                                                                          :  Joined in Nissho Iwai Corporation 

 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน :  ไม่มี 
 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน :  ไม่มี 
(ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 
 
 



   (1.3) เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่5 
 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / :  ไม่มี 
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษทัฯ 
 
การถือหุ้นในบริษทั :   ไม่มี  
( ณ วนัท่ี 25 มกราคม  2564)Jฏ 
 
ข้อพพิาททางกฏหมายที่เป็นคดอีาญา :  ไม่มี 
ในศาลที่ไม่ใช่คดลีหุโทษ 
 
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัต ิ :  ไม่มี 
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563                                           :  เป็นกรรมการท่ีมีช่ือเสนอแต่งตั้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
 
หลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหาบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้เห็นวา่  นายมาโกโตะ  นาคาโดอิ 
มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบับริษทั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัและสามารถช่วยพฒันาบริษทัฯได ้จึงเหมาะสมในการด ารง
ต าแหน่งเป็น กรรมการบริษทั 
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