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ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อแตงตั้งเปนกรรมการ 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยหลักเกณฑและวิธีการสรรหารปรากฎในหมวด “โครงสรางการบริหาร” ของ
รายงานประจําป และจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งไดพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่
ไดรับการเสนอชื่อดังตอไปนี้ เห็นวาเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการได
อยางดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา 
  

  
 
 
 
 
 

ช่ือ – นามสกุล : นางพเยาว มริตตนะพร 
อายุ : 56 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
   ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประสบการณทํางาน : ม.ค. 2556 - ปจจุบนั   กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ     
                                                                         กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

     บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน)    
  ปจจุบัน  กรรมการ 
     บริษัท ไซยะบุร ีพาวเวอร จํากัด 

       กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
         บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ประวัติการอบรม/สัมมนา  :  - 2552, หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุน 9/2552 
      - 2547, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 48/2547 
       สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง  :  กรรมการ กรรมการบรหิารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน    
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  :  51 วัน 
     (หมายเหตุ : นางพเยาว มริตตนะพร ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการจากมติท่ีประชุม 
                                                              คณะกรรมการบรษิัท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 แทน นายประเสริฐ มริตตนะพร  
                                                              กรรมการที่ไดลาออก) 
จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม  :  -  
สัดสวนการถือหุน  :  - 

สิ่งที่สงมาดวย 4
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การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน :  จํานวน 1 แหง  
      - กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

บริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน : จํานวน 1 แหง 
    - กรรมการ   บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร จํากัด  
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน : ไมมี 
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ช่ือ – นามสกุล : ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ 
อายุ : 56 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา :  ปริญญาเอก  วิศวกรรมศาสตร (ปฐพีวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยอินสบรุค  
  ประเทศออสเตรีย 
       ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (ปฐพีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประสบการณทํางาน :  2543 – ปจจุบนั กรรมการ และกรรมการบริหาร 

      บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
      ปจจบุัน  กรรมการ 
         บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 
         กรรมการ และกรรมการบริหาร 
         บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ประวัติการอบรม/สัมมนา :  - 2549, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 81/2549 
    - 2548, หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 36/2548 
        สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง :  กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ :  13 ป 
จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม :  ประชุมสามัญผูถือหุน 1/1 ครั้ง 
   ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง 
   ประชุมคณะกรรมการบริหาร 5/6 ครั้ง 
   ประชุมโดยไมมีฝายจัดการ 1/1 ครั้ง        
สัดสวนการถือหุน :  รอยละ 0.060, จํานวน 2,400,100 หุน 
การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน : จํานวน 2 แหง  
      1.  กรรมการ บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 
      2.  กรรมการ และกรรมการบรหิาร   
      บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน : ไมมี 
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน : จํานวน 1 แหง 
    - กรรมการ บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 



- 42 - 

 

 

 
 

 

ช่ือ – นามสกุล :  นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว 
อายุ :  68 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา :  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุน 
      ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ ประเทศญี่ปุน    
ประสบการณทํางาน :  2555 - ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด 
    2550 - ปจจุบัน กรรมการ 
    บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 
    2549 – ปจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ 
                                                                        บรรษัทภิบาล 

     บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
    ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
     บริษัท สตารซานิตารี่ แวร จํากดั  
     กรรมการบริหาร 

    มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟานิวัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร 

ประวัติการอบรม/สัมมนา :  - 2551, หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน 22/2551  
    - 2548, หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 34/2548 
      สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

   - หลักสูตร Executive Development Program  มหาวิทยาลัยฮาวารด  
     ประเทศสหรฐัอเมริกา 

    - หลักสูตรผูบรหิารระดับสูง รุนที่ 3 สถาบันพระปกเกลา 
    - หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง :  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
    และกรรมการบรรษทัภิบาล                   
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ :  6 ป 
จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม :  ประชุมสามัญผูถือหุน 1/1 ครั้ง 
   ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 



- 43 - 

   ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 
   ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง 
   ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 2/2 
   ประชุมโดยไมมีฝายจัดการ 1/1 ครั้ง 
สัดสวนการถือหุน :  รอยละ 0.025 จํานวน, 1,000,000 หุน 
การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน : ไมมี 
การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน : จํานวน 3 แหง  
      1. กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
        บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด 
  2. กรรมการ   บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 
  3. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท สตารซานิตารี่ แวร จาํกัด 
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน : 1 แหง 
    - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด 
การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจจมีความขัดแยงในปจจุบัน
หรือในชวง 2 ปท่ีผานมา 
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา ไมเปน 
2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไมเปน 
3. มีความสัมสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญอันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางเปนอิสระ ไมมี 
4. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย ไมมี  
 บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
5. ไมเปนลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจําหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ ไมเปน 
 บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมาแลวไมนอยกวา 3 ป 

การมีสวนไดสวนเสียในวาระการประชุม : ไมมี  
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ช่ือ – นามสกุล :  นายสมโพธิ  ศรีภูมิ 
อายุ :  53 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา :  ปริญญาโท การวางแผนทรัพยากรและการบรหิารจัดการ สถาบันบัณฑิตศึกษา 
    กองทัพเรือ ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

     ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโครงสราง)                                
  มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียเบิรกเลย  ประเทศสหรฐัอเมริกา 

    ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
  วิทยาลัยการทหารเวอรจิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประสบการณทํางาน :  2554 – ปจจุบนั กรรมการ 
        บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด 
    2553 – ปจจุบนั กรรมการ 
         บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด 
    2552 – ปจจุบนั กรรมการ และกรรมการผูจัดการ  
         บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด   
    2548 – ปจจุบนั กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล  

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผูจัดการ 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

 ประวัติการอบรม/สัมมนา  :  - 2554, หลักสูตร Building New Business in Established Organizations       
     ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   - 2549, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 73/2549 

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงต้ัง :  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล  กรรมการบริหารความเสี่ยง  
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ :  7 ป 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม :  ประชุมสามัญผูถือหุน 1/1 ครั้ง 
   ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง 
   ประชุมคณะกรรมการบริหาร 6/6 ครั้ง 
   ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง 
   ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภบิาล 2/2 ครั้ง 
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   ประชุมโดยไมมีฝายจัดการ 1/1 ครั้ง 
สัดสวนการถือหุน :  รอยละ 0.054, จํานวน 2,160,100 หุน 
การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน : ไมมี 
การดํารงตําแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน : จํานวน 3 แหง ประกอบดวย 
    1. กรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด 
    2. กรรมการ บริษัท ไทยวอเตอร โอเปอเรชั่นส จํากัด 
    3. กรรมการและกรรมการผูจัดการ  
        บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด 
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน : 1 แหง 
      - กรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระใหตรงหรือเขมงวดและรัดกุมกวาขอกําหนดขั้น
ตํ่าของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามหนังสือที่
ก.ล.ต.จ. (ว.) 59 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่อง การกําหนดนิยามสําหรับกรรมการอิสระ  

1.  ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย) 

2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่
เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา 
คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ
เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4. ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและบริหารงานของ บริษัทฯ บริษัท
ในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวในเวลา
ไมนอยกวา1ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระยกเวนคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็น
วา การเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระของ
กรรมการอิสระ 

5. ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ  ผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

6. สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย จาก
คณะกรรมการของบริษัทไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งผูที่
เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

7.  สามารถเขารวมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดโดยอิสระ 
8.  ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทยอย หรือไม

เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจางพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา 
หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและ
เปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

9.  ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
10.  สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยาง เทาเทียมกัน 
11.  สามารถดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
12.  ไมเคยตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายวา

ดวยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายวาดวยการประกันชีวิต กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย กฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตางประเทศโดยหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อ
ขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเปนการหลอกลวง ฉอฉล หรือทุจริต 

 




