
หนา 1 จาก 5 

 
 

นายประเสริฐ  มริตตนะพร 
กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

อายุ    54 ป 
คุณวุฒิทางการศกึษา 
 - ปริญญาโท  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                               

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ประสบการณทํางาน  
 - 2549 – ปจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท เซาทอีส เอเชีย เอนเนอรจี จํากัด 
 - 2544 – ปจจุบัน  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส : กลุมงานบรหิาร            

บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 
 - 2543 – ปจจุบัน  กรรมการ กรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทนและ 
      กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 - 2533 – ปจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท สยาม ซี บี บี เอ็นจเินียร่ิง จํากัด 
ประวัติการอบรม/สัมมนา 

 - 2548, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 54/2548 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถอืหุน  0.050 % 

จํานวนครั้งทีเ่ขาปรชุม  10/10 

 

 

สิ่งทีส่งมาดวย 6 



หนา 2 จาก 5 

 
 

ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
 

อายุ    53 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 - ปริญญาเอก        สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (ปฐพีวิศวกรรม)              

มหาวิทยาลยัอินสบรุค  ประเทศออสเตรีย 
ประสบการณทํางาน 
 - 2549 – ปจจุบัน กรรมการ 
   บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 
 - 2547 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 
   บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 - 2544 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ สายงานพัฒนาธรุกิจ 
   บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 
 - 2543 – ปจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร 

    บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 - 2543 – ปจจุบัน  กรรมการผูจดัการ  

บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   
ประวัติการอบรม/สัมมนา 
 - 2549, หลักสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน 81/2549 
 สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 - 2548, หลักสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 36/2548 
 สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

สัดสวนการถอืหุน  0.075 % 

จํานวนครั้งทีเ่ขาประชุม 9/10 
 
 
 



หนา 3 จาก 5 

 
 

นายสมโพธิ  ศรีภูมิ 
กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการบรรษัทภิบาล  กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผูจัดการและ
เลขานุการบริษัท 
 

อายุ    50 ป 
คุณวุฒิทางการศกึษา 

-  ปริญญาโท  Master of Science in Resource Planning and Management                              
Naval Postgraduate School, Monterey, California, U.S.A. 

 -  ปริญญาโท Master of Engineering in Structural Engineering and Structural  
 Mechanics (Civil Engineering)                               

University of California at Berkeley, California, U.S.A. 
ประสบการณทํางาน 
  - ก.ค.2552 – ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ 
     บริษัท ประปาปทุมธาน ีจํากดั 
 - ก.ค.2550 – ปจจุบัน กรรมการ 
     บริษัท ประปาปทุมธาน ีจํากดั 

-  2548 – ปจจุบัน กรรมการ   กรรมการบริหาร   กรรมการบรรษัทภิบาล  
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผูจัดการและเลขานุการ
บริษัท 
บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 

ประวัติการอบรม/สัมมนา 
-  2551, หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SEF) 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- 2549, หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุน 73/2549 
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถอืหุน  0.067 % 

จํานวนครั้งทีเ่ขาประชุม 10/10 

 

 



หนา 4 จาก 5 

 
 

นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว 
กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
กรรมการบรรษัทภิบาล 
อายุ    66 ป 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 - ปริญญาโท           สาขาวิชาเศรษฐศาสตร         
   KEIO University, Japan (โดยทุนธนาคารแหงประเทศไทย) 
ประสบการณทํางาน 
  - ก.ค.2550 – ปจจุบัน กรรมการ 
     บริษัท ประปาปทุมธาน ีจํากดั 
- 2549 - ปจจุบัน  กรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ   
     ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยงและกรรมการบรรษัทภิบาล 
      บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 - ปจจุบัน   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 

 บริษัท สตารซานิตารี ่แวร จาํกัด  
 ที่ปรึกษา 
 สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตน

 ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
 กรรมการบรหิาร 

 มูลนิธิชวีิตพฒันา ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากลัยา
นิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

   ประธานกรรมการ 
 บริษัท บริหารสินทรพัยสุขุมวิท จํากัด 
 กรรมการบรหิาร 
 บรรษัทบริหารสินทรพัยไทย (บสท.) 
 
 
 
 
 



หนา 5 จาก 5 

ประวัติการอบรม/สัมมนา 
 - 2549, หลักสตูร Audit Committee Program (ACP 22/2551) 
 สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 - 2548, หลักสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน 34/2548 
 สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

สัดสวนการถอืหุน 0.050 % 

จํานวนครั้งทีเ่ขาประชุม 10/10 


