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การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

     สวนที่ 3 หนาที่ 1 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2551 (แบบ 56-1) 

สวนที่ 3 
การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

 “บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับ
รองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ 
ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูล          
อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  บริษัทไดจัดใหมีรบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว 
บริษัทไดมอบหมายให นายสมโพธิ  ศรีภูมิ  เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ    
นายสมโพธิ  ศรีภูมิ กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

 
 ช่ือ   ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 
1.   นายโตโมอะกิ  มัตสโุมโต  กรรมการและกรรมการบริหาร ………………………… 

 
2.  นายสมโพธิ  ศรีภูมิ       กรรมการ  กรรมการบริหาร ………………………… 

และกรรมการผูจดัการ 

ผูรับมอบอํานาจ      
      นายสมโพธ ิ ศรีภูมิ       กรรมการ  กรรมการบริหาร ………………………… 

และกรรมการผูจดัการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
 
 

 
รายชื่อกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา 1 

รายชื่อกรรมการ ผูบรหิาร และผูมีอํานาจควบคุมในบริษทัฯ บริษัทยอย และบริษัททีเ่กี่ยวของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังตอไปนี ้
 
รายชื่อบริษัท บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ 

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 
บริษัท
ฯ ก ข ค 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.นายปลิว     ตรีวิศวเวทย X    /,// /,X /,// / / / / / / / / / / /  
2.นายณรงค    แสงสุริยะ /,//    /,//               
3.นายประเสริฐ   มริตตนะพร /    /,//,     /           
4.ดร.สมบัติ      กจิจาลักษณ /,//    / /,//,   /            
5.นายสมโพธ ิ    ศรีภูมิ /,//,  X /                 
6.นายโตโมอะก ิ มัตสุโมโต /,//  /                 
7.นายโยชิโอะ   โคเมตานิ /                   
8.นายสุวิช      พึ่งเจริญ /      /,//             
9.นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว /,   /                 
10.นายไพรัช      เมฆอาภรณ /,   X                 
11.นายสมนึก     ชัยเดชสุริยะ /,                   /,  
12.ดร.ทนง     พิทยะ /                   
13.นายสหชยั    เฮงตระกูล  /,   /                
14.นายสมเกียรติ ปทมมงคลชยั   / /                
15.น.ส.ปทิดา  ไชยเสน                    
16.นายนทิน ตงศิริ                    

หมายเหตุ:  /= กรรมการ  x= ประธานกรรมการ  //= กรรมการบริหาร  =กรรมการตรวจสอบ  = ผูบริหาร  
   



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา 2 

 
 1  = บมจ. ช. การชาง  2  =บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ  3  =  บมจ. ทางดวนกรุงเทพ  4  =  บจ. บีเอ็มซีแอล เนท็เวิรค  5  = บจ. เซาทอสีท เอเชยี เอนเนอรจ ี
 6  = บจ.คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล 
ซัพพลาย 

 7  = บจ. ช.การชาง โฮลดิ้ง  8  =  บจ. ซี.เค. ออฟฟซทาวเวอร  9  =  บจ. ช.การชาง เรียลเอสเตท 10 = บจ.เอกซเปอรต ทรานสปอรต 

11 = บจ. ที่ดินบางปะอิน 12 = บจ. มหาศิริสยาม 13  = บจ. ช.การชาง โตกิว คอน
สตรัคชั่น 

14  = บจ. มหาศิริ 15 = บจ. ไทยศรปีระกันภัย 

 ก = บจ. วอเตอรโฟลว    ข = บจ. ประปาปทุมธานี                   ค = บจ. บีเจท ีวอเตอร 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา 3 

 
รายชื่อบริษัท บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ 

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 
บริษัท
ฯ ก ข ค 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

1.นายปลิว     ตรีวิศวเวทย X    / / / / / / / / /      
2.นายณรงค    แสงสุริยะ /,//    /              
3.นายประเสริฐ   มริตตนะพร /    / /             
4.ดร.สมบัติ      กจิจาลักษณ /,//    /         / / /   
5.นายสมโพธ ิ    ศรีภูมิ /,//,  X /                
6.นายโตโมอะก ิ มัตสุโมโต /,//  /              /  
7.นายโยชิโอะ   โคเมตานิ /                /  
8.นายสุวิช      พึ่งเจริญ /                  
9.นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว /,   /               /,  
10.นายไพรัช      เมฆอาภรณ /,   X                
11.นายสมนึก     ชัยเดช
สุริยะ /,                   

12.ดร.ทนง     พิทยะ /                  
13.นายสหชยั    เฮงตระกูล  /,   /               
14.นายสมเกียรติ ปทมมงคล
ชัย   / /               

15.น.ส.ปทิดา  ไชยเสน                   
16.นายนทิน ตงศิริ                   
หมายเหตุ:  /= กรรมการ  x= ประธานกรรมการ  //= กรรมการบริหาร  =กรรมการตรวจสอบ  = ผูบริหาร  



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา 4 

 
16 = บจ. สยาม ซี.บ.ีบ.ี เอ็นจเินี่ยริ่ง 17 = บจ. ชลเวทยโยธา 18 = บจ. ทางดวนกรุงเทพเหนือ 19 = บจ. ไทยประชา 20 = บจ. บางนา พารค 
21 = บจ. รอยัล ระยอง เรียลเอสเตท 
อินเตอร  
       เนชั่นแนล         

22 = บจ. โรจนะสวนเกษตรและรี
สอรท 

23 = บจ. สวนเกษตรพรหมประทาน 24 = บจ. กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินคา 25 = บจ. ทรานสทิ เอก็ซเพิรท 

26 = บจ. เมโทร มอลล ดีเวลลอป
เมนท 

27 = บจ. ไตรแอดส เน็ทเวิคส 28 = บจ. มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส 
(ประเทศไทย) 

29 = บจ. สตารซานิตารี่ แวร 

 ก = บจ. วอเตอรโฟลว    ข = บจ. ประปาปทุมธานี                  ค =  บจ. บีเจท ีวอเตอร 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา 5 

 
รายชื่อบริษัท บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ   

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร 
บริษัทฯ 

ก ข ค 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
1.นายปลิว     ตรีวิศวเวทย X                
2.นายณรงค    แสงสุริยะ /,//                
3.นายประเสริฐ   มริตตนะพร /                
4.ดร.สมบัติ      กจิจาลักษณ /,//                
5.นายสมโพธ ิ    ศรีภูมิ /,//,  X /              
6.นายโตโมอะก ิ มัตสุโมโต /,//  /              
7.นายโยชิโอะ   โคเมตานิ /                
8.นายสุวิช      พึ่งเจริญ /                
9.นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว /,   / / /,  / /,X /,//         
10.นายไพรัช      เมฆอาภรณ /,   X      / /    /   
11.นายสมนึก     ชัยเดชสุริยะ /,           /,  /,  /,     
12.ดร.ทนง     พิทยะ /              X / / 
13.นายสหชยั    เฮงตระกูล  /,                
14.นายสมเกียรติ ปทมมงคลชยั   /              
15.น.ส.ปทิดา  ไชยเสน                 
16.นายนทิน ตงศิริ                 
 
หมายเหตุ:  /= กรรมการ  x= ประธานกรรมการ  //= กรรมการบริหาร  =กรรมการตรวจสอบ  = ผูบริหาร  
   



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1 หนา 6 

 
30 = บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต 
เทคโนโลย ี(1999) 

31 = บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร 32 = บจ. บริหารสินทรัพยสุขุมวิท 33 = บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
(บสท.) 

34 = บจ. ดานชางไบโอ-เอ็นเนอรยี ่

35 = บจ. ภูเขียวไบโอ-เอ็นเนอรยี ่ 36 = บมจ. ดอนเมืองโทลเวย 37 = บมจ. ยูนิคเอ็นจิเนยีริ่งแอนด
คอนสตรัคชั่น 

38 = บมจ. คาเธยลีสแพลน 39 = บจ.ไทยออพติคอล กรุป 

40 = บจ. หลกัทรพัยจัดการกองทุนทหาร
ไทย 

41 = กลุมบริษัทคิงเพาเวอร    

 ก = บจ. วอเตอรโฟลว           ข = บจ. ประปาปทุมธาน ี        ค = บจ. บเีจที วอเตอร 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
 
 

 
รายละเอียดของคณะกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษทัฯ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 
 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

2549 - 
ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ บมจ. น้ําประปาไทย  

2541 – 
ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ,  
ประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ  

2547 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. บีเอ็มซแีอล เน็ทเวิรค 
บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจ ี

2537 – 
ปจจุบัน 

กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 

บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 

2542 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล ซัพพลาย 

1. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย(1) (2) 
 ประธานกรรมการ  

 

63  ปริญญาโท M.Sc. (Electrical 
Engineering Osaka University 
ประเทศญี่ปุน) 

 หลักสูตรประกาศนียบัตร
กรรมการบริษัทไทย (DCP) รุน 
50/2547 สมาคมสงเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

0.075% ไมมี 

2537 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ช.การชาง โฮลดิ้ง 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 2 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

2517 - 
ปจจุบัน 

ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญ 

บมจ. ช.การชาง  

2535 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ซี.เค. ออฟฟซทาวเวอร 

2534 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ช.การชาง เรียลเอสเตท 

2533 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. เอกซเปอรต ทรานสปอรต 

2531 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ที่ดินบางปะอิน 

2526 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. มหาศิริสยาม 

2524 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ช.การชาง โตกิว คอนสตรัคชั่น 

2522 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. มหาศิริ 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 3 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

2533 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. สยาม ซี.บี.บ.ี เอ็นจเินี่ยริ่ง 

2537 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ชลเวทยโยธา 

2539 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ทางดวนกรุงเทพเหนือ  

2517 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ไทยประชา 

2533 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. บางนา พารค 

2534 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. รอยลั ระยอง เรียลเอสเตท อนิเตอรเนชั่นแนล   

2534 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. โรจนะสวนเกษตรและรีสอรท 

2531 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. สวนเกษตรพรหมประทาน 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 4 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

    ปจจุบัน กรรมการ บจ. กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินคา 
2547 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจ ี

2526 – 
ปจจุบัน 

กรรมการและรองกรรมการ
ผูจัดการใหญอาวโุส กลุมงาน
ปฏิบัติการ 

บมจ. ช.การชาง  

2543 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ  
และประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. น้ําประปาไทย 

2536 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. สยาม ซี.บี.บ.ี เอ็นจเินี่ยริ่ง 

2548 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. บีเอ็มซแีอล เน็ทเวิรค 

2516-2526 วิศวกร บจ. นันทวัน 
2512-2516 วิศวกร บจ. บังอรกอสราง 
2511-2512 วิศวกร องคการยูเสดประเทศลาว 

2. นายณรงค  แสงสุริยะ (1) (2) 
 กรรมการ 
 ประธาน

กรรมการบริหาร 
 

64  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา                         
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรประกาศนียบัตร
กรรมการบริษัทไทย (DCP) รุน 
54/2548  สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

0.05% ไมมี 

2509-2511 วิศวกร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 5 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

2543 – 
ปจจุบัน 

กรรมการ, กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 
และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

บมจ. น้ําประปาไทย  

กรรมการ บมจ. ช.การชาง 2549-ปจจุบัน 
กรรมการ บจ. เซาทอีส เอเชยี เอนเนอรจ ี

2544 – 
ปจจุบัน 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สาย
งานบัญชแีละการเงิน            

บมจ. ช.การชาง 

2542 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล ซัพพลาย 

3. นายประเสริฐ  มริตตนะพร 
(2) 

 กรรมการ 
 กรรมการสรรหาและ
กําหนด   คาตอบแทน 

 กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

53  ปริญญาโท สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ                              
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 หลักสูตรประกาศนียบัตร
กรรมการบริษัทไทย (DCP) รุน 
54/2548  สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

0.05% ไมมี 

2537 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ชลเวทยโยธา 

 
 
 
 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 6 

 
ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

2543 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. น้ําประปาไทย 
2549 – ปจจุบัน กรรมการ  บมจ. ช.การชาง 
2547 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 
2547 – ปจจุบัน กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. เมโทร มอลล ดีเวลลอปเมนท 
บจ. บีเอ็มซแีอล เน็ทเวิรค 
บจ. ไตรแอดส เนท็เวิคส 

2544 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสาย
งานพัฒนาธุรกิจ                 

บมจ. ช.การชาง  

2545 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ทรานสิท เอ็กซเพิรท 
2546 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. สยาม ซี.บี.บ.ี เอ็นจเินี่ยริ่ง 
2543 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 
2537 – 2543 ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกิจการ

ตางประเทศ 
บมจ. ช.การชาง  

4.ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ (1) 

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 

 

52  ปริญญาเอก สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร (ปฐพี
วิศวกรรม) มหาวิทยาลัย
อินสบรุค  ประเทศออสเตรีย 

 หลักสูตร Director 
Certification Program 
(DCP) รุน 81/2549 สมาคม
สงเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 หลักสูตร Directors 
Accreditation 
Program(DAP) รุน 36/2548  
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 

0.05% ไมมี 

2526 – 2532 ผูอํานวยการสวนมาตรฐานงาน
กอสราง     

การไฟฟาฝายผลิตเหงประเทศไทย   



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 7 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

ก.ค.2550 - ปจจบุัน กรรมการ บจ. ประปาปทุมธานี 
2548 – ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการผูจดัการ 

บมจ. น้ําประปาไทย  

2548 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วอเตอรโฟลว 
2547 – 2548 ที่ปรึกษา บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 
2545 – 2547 ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

5. นายสมโพธิ  ศรีภูมิ (1) (2) 
 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 

 กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

 กรรมการผูจัดการ 

49  ปริญญาโท (M.Sc. in 
Resource Planning and 
Management) Naval 
Postgraduate School, 
Monterey, California, U.S. 

 หลักสูตรประกาศนียบัตร
กรรมการบริษัทไทย (DCP) 
รุน 73/2549  สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

0.067% ไมมี 

2541 – 2545 รองกรรมการผูจัดการ บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

ก.ค.2550 - ปจจบุัน กรรมการ บจ. ประปาปทุมธานี 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. น้ําประปาไทย  2549 - ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) 

6. นายโตโมอะกิ  มัตสุโมโต 
(2) 

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

 

37  ปริญญาตรี  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
โตเกียว ประเทศญี่ปุน 

 หลักสูตร Directors 
Certification Program(DCP) 
รุน 78/2549  สมาคมสงเสริม

0.05% ไมมี 

เม.ย.-พ.ค.2549 ผูจัดการฝายพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและพลังงาน 

บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด (โตเกียว) 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 8 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

2542 – 2549 ผูจัดการฝายโครงการและโรงงาน บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด (โตเกียว) 
2541 – 2542 Myanmar Language Trainee บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด (ยางกุง, พมา) 
2538 – 2540 พนักงานฝายทําบัญชีสารเคม ี บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด (โตเกียว) 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Directors 

Accreditation 
Program(DAP) รุน 57/2549  
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2538 พนักงานฝายทรพัยากรบุคคล บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด (โตเกียว) 

กรรมการ 
และกรรมการสรรหาและกําหนด   
คาตอบแทน 

บมจ. น้ําประปาไทย 2549 – ปจจุบัน  

กรรมการ บจ. มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส (ประเทศไทย)  
ปจจุบัน รักษาการผูจัดการทั่วไปฝาย

พัฒนาโครงการพลังงาน 
บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด (โตเกียว)             

2549 – 2551  ผูจัดการทั่วไปฝายพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและพลังงาน 

บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด (โตเกียว)             

7.นายโยชิโอะ  โคเมตานิ (2) 
 กรรมการ 
 กรรมการสรรหาและ
กําหนด   คาตอบแทน 

 

47  ปริญญาตรี          สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล                   
มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุน 

 

0.05% ไมมี 

2543 – 2549 ผูจัดการทั่วไป ฝายโครงการและ
โรงงาน 

บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด (โตเกียว) 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 9 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

2542 – 2543 ผูจัดการทั่วไป ฝายเครื่องจักรกล
เคมี 

บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิเต็ด (โตเกยีว) 

2538 – 2542 ผูจัดการ บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิเต็ด (โตเกยีว) 
2534 – 2538 ผูจัดการ บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิเต็ด (อเมรกิา) 

     2528 – 2534 พนักงาน บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด (โตเกียว)         



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 10 

 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2550 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 
2549 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. น้ําประปาไทย  
2546 - 2549 กรรมการผูจัดการ บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 
2539 - 2546 กรรมการผูจัดการ บจ. ทางดวนกรุงเทพเหนือ 
2537 - 2539 รองกรรมการผูจัดการ บมจ. ทางดวนกรุงเทพ  
2532 - 2537 ผูจัดการทั่วไป บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 
2523 - 2532 ฝายประสานงานขายตรงโครงการ บมจ. ปูนซเีมนตไทย  
2521 - 2523 ผูจัดการฝายคุณภาพและ

บํารุงรักษา 
บจ. สุโกศล มาสดา 

2516 - 2521 รองผูจัดการโรงงาน บจ. ไทยเคมีภัณฑ 
2515 - 2516 ผูจัดการฝายโทรทัศนสี บจ. เนชั่นแนล (ซวิ)  

8.นายสุวิช  พึ่งเจริญ 
 กรรมการ 

 

62  ปริญญาโท สาขาวิชา
รัฐศาสตร แขนงวชิาการ
เมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยสุดขทัยธรร
มาธิราช 

 หลักสูตร Director 
Certification Program 
(DCP) รุน 37/2546  
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 
 

0.05% ไมมี 

2514 – 2515 ผูจัดการฝายปนเกลียวดาย บจ. ไทยฟลาเมนทเทกซไทยส  
9.นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว 64  ปริญญาโท สาขาวิชา 0.05% ไมมี ก.ค.2550 - 

ปจจุบัน 
กรรมการ บจ. ประปาปทุมธานี 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 11 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2549 - ปจจุบัน กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บมจ. น้ําประปาไทย  

ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บจ. สตารทานิตารี่ แวร  

ปจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ (1999) ในพระบรม
ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี 

ปจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเจา
พี่นางเธอเจาฟากลัยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร 

ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการ 

บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร 

 กรรมการ 
 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 

 ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

 

เศรษฐศาสตร KEIO 
University, Japan โดยทุน
ธนาคารแหงประเทศไทย 

 หลักสูตร Directors 
Accreditation 
Program(DAP) รุน 
34/2548  สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ปจจุบัน กรรมการบริหาร บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 12 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรพัยสุขุมวิท 
2546-2547 ที่ปรึกษา กองทุน 30 ป ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
2546-2547 กรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

2545 - 2547 รองผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย 
2544-2547 กรรมการ บจ. ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) (TSD) 
2543 ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 
บจ. ธนาคารนครธน 

2543-2547 กรรมการ กองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการ (กบข.) 
2542-2544 กรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
บจ. บริหารสินทรพัยเพชรบุรี  

2541-2543 ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรพัยรัตนสิน 
ก.ค.2550 - 
ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ บจ. ประปาปทุมธานี 10.นายไพรัช  เมฆอาภรณ 
 กรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหา 

63  ปริญญาโท สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
California State 
University Long Beach 

0.05% ไมมี 

2549 - ปจจุบัน กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. น้ําประปาไทย 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 13 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ประธานกรรมการสรรหา และ
กําหนดคาตอบแทนและกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 

ปจจุบัน กรรมการ 
 

บมจ. ไทยออฟติคอล กรุป 
บจ. ดานชางไบโอ-เอ็นเนอรยี ่
บจ. ภูเขียวไบโอ-เอ็นเนอรยี่  

2539 – ม.ค.2546 กรรมการผูจัดการ บจ. สยามคราฟทอุตสาหกรรม 
บจ. อุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไทย 
บจ. กระดาษสหไทยอุตสาหกรรม 

2532 - 2539 กรรมการผูจัดการ                บมจ. กระดาษสหไทย 
บจ. ผลิตภัณฑกระดาษไทย  

2530 - 2532 กรรมการผูจัดการ บจ. กระเบื้องทิพย 
2528 – 2530 ผูจัดการทั่วไป บจ. กระเบื้องทิพย 

และกําหนดคาตอบแทน 
 กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 

 

 หลักสูตร Directors 
Certification 
Program(DCP) รุน 
81/2549 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Directors 
Accreditation 
Program(DAP) รุน 
18/2547  สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Audit 
Committee 
Program(ACP) รุน 
17/2550 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
 

2526 – 2528 ผูอํานวยการโรงงานทุงสง บจ. กระเบื้องกระดาษไทย  



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 14 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2549 - ปจจุบัน กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 

บมจ. น้ําประปาไทย 

ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดอนเมอืงโทลเวย 
ปจจุบัน กรรมการและประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น  

ปจจุบัน กรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. คาเธยลีสแพลน  

2542 - 2543 กรรมการและผูอาํนวยการ องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 
2540 - 2541 ผูวาการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
2538 - 2540 รองผูวาการฝายปฏิบัติการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย 
2537 - 2538 รองผูวาการฝายกฎหมายและ

กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

2536 - 2537 ผูอํานวยการฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน      การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

11. นายสมนึก  ชยัเดชสุริยะ 
 กรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

 

57  ปริญญาโท  สาขาวิชา
กฎหมาย       จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรประกาศนียบัตร
กรรมการบริษัทไทย (DCP) 
รุน 46/2547  สมาคม
สงเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 หลักสูตร Directors 
Accreditation 
Program(DAP) รุน 
9/2547  สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Audit 
Committee 
Program(ACP) รุน 

 ิ

0.05% ไมมี 

2532 - 2536 ผูอํานวยการฝายกฎหมาย   การทางพิเศษแหงประเทศไทย 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 15 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

สงเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 

2517 - 2531 ทนายความ         สํานักงานทนายความ ดร.อุกฤษณ  มงคลนาวิน 

ธ.ค. 2551 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บมจ. น้ําประปาไทย 

ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา 
และ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บลจ. ทหารไทย 

ปจจุบัน รองประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษา 

กลุมบริษัทคิงเพาเวอร 

ปจจุบัน อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยชินวตัร 
2551 ประธานกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
2551 Visiting Fellow ADB Institute หัวขอ “Thailand’s Crisis and 

Recovery” 

12. ดร.ทะนง พิทยะ 
 กรรมการ 

 

61  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนอรทเวส
เทิรน 
ประเทศสหรัฐอเมริการ 

 หลักสูตรประกาศนียบัตร
กรรมการบริษัทไทย (DCP) 
รุน 25/2547  สมาคม
สงเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

  

ไมมี 
  

ไมมี 

2550 Visiting Professor มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญี่ปุน 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 16 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2550 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จ ีประกันภัย (ประเทศไทย) 
จํากัด 

2549 – 2550  ประธานกรรมการกิติมศักดิ์ บลจ. ทหารไทย 
2548 - 2549 รัฐมนตรีวาการ กระทรวงการคลัง 
2548 รัฐมนตรีวาการ กระทรวงพาณิชย 
2544 - 2548 ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม

แหงชาต ิ
2544 - 2548 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ฝายเศรษฐกิจ 
2545 - 2548 ประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย 
2544 - 2548 ประธานที่ปรึกษากรรมการ บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 
2544 - 2548 กรรมการ บจ. ไทยเอเชีย แปซิฟค บริวเวอรี ่
2550 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. บีเจที วอเตอร  
2549 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. วอเตอรโฟลว 
2548 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายปฏบิัติการ บมจ. น้ําประปาไทย  

13. นายสหชัย เฮงตระกูล 
 ผูจัดการฝายปฏบิัติการ 
 ผูจัดการใหญ บจ. วอ
เตอรโฟลว 

45  ปริญญาโท พาณิชยศาสตร
มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.038% ไมมี 

2547-2548 ผูจัดการทั่วไป บจ. ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก(ประเทศไทย)  



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 17 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2538-2547 ผูชวยผูจัดการทั่วไป บจ. วรจักรอินเตอรเนชั่นแนล  
2534-2538 รองผูจัดการแผนกการตลาด บจ. มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร เอเซยี  
2532-2534 วิศวกรโครงการ บจ. เฟดเดอรัล เอ็นจิเนยีรริ่ง  
2529-2532 วิศวกร บจ. สยามอินดัสเตรียล คอรปเปอเรชั่น  

กรรมการ บจ. ประปาปทุมธานี 2550 - ปจจุบัน 
กรรมการ บจ. บีเจที วอเตอร 

2548 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บมจ. น้ําประปาไทย 

14. นายสมเกยีรติ ปทมมงคล
ชัย 

 ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน 

 

36  ปริญญาโทการบญัชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

0.038% ไมมี 

31 ก.ค. 2543 -    
31 ก.ค. 2548 

ผูชวยผูจัดการตรวจสอบบัญช ี บจ. สํานักงาน เอนิสท แอนด ยัง 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังตอไปนี้จํานวน 2 ใน 5 ลงนามรวมกัน คอื นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือนายสมโพธิ ศรีภูมิ  
(2)  กรรมการคนหนึ่งคนใดตอไปนี้ นายปลวิ ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโยชิโอะ โคเมตานิ หรือ โตโมอะกิ มัตสุโมโต 
ทั้งนี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 18 

 
ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/ประเภท 

1 เม.ย.2549 - 
ปจจุบัน 

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ 

บมจ. น้ําประปาไทย 15. น.ส.ปทิดา  ไชยเสน (ชื่อ
เดิม น.ส.อรพรรณ  ไชยเสน) 

 ผูจัดการฝายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ 

 

43 ป  ปริญญาโท ครุศาสตร
มหาบัณฑิต  

      (สาขาการบรหิารการศึกษา) 
จุฬาลงกรณ      มหาวิทยาลัย 

0.38% ไมมี 

2536 – 
มีนาคม 49 

ผูจัดการฝายบุคคล บจ. บางกอก ไมโคร บัส  
 

2551 - 
ปจจุบัน 

ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด 

บมจ. น้ําประปาไทย 

2549 รักษาการผูจัดการสวนความ
ปลอดภัยและคุณภาพ 

บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

2547 - 2548 รองผูจัดการหมวดงานสถานี บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

16. นายนทิน ตงศิริ 
 ผูจัดการฝายพัฒนา
ธุรกิจและการตลาด 

 

43 ป  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาความสัมพันธระหวาง
ประเทศ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ไมมี 
 

ไมมี 
 

2446 - 2547 ผูฝกสอนหลัก บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
 
 

 
อื่นๆ 

 
 



 บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) 
                              

เอกสารแนบอื่นๆ หนา 1 

เอกสารแนบอื่นๆ 
 
หนังสือรับรองบริษัท น้ําประปาไทย จํากัด (มหาชน) ออกให ณ วันที ่5 มีนาคม 2552 


