
 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 2552 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 
(ป) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 
การถือ 
หุน (%) 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

     ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท/
ประเภท 

1. ดร.ทะนง พิทยะ 
 ประธานกรรมการ 

 

63  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนอรทเวสเทิรน 
ประเทศสหรัฐอเมริการ 

 

ไมมี 
  

ไมมี ธ.ค. 2551 - 
ปจจุบัน 

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการ 

บมจ. น้ําประปาไทย 

   หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 
(DCP) รุน 25/2547  สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 

  ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา 
และ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

บลจ. ทหารไทย 



 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 

     ปจจุบัน รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา กลุมบริษัทคิงเพาเวอร 
     ปจจุบัน อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยชินวตัร 
     2551 ประธานกรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
     2551 Visiting Fellow ADB Institute หัวขอ 

“Thailand’s Crisis and 
Recovery” 

     2550 Visiting Professor มหาวิทยาลัยโยโกฮามา 
ประเทศญี่ปุน 

2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย(1) (2) 
 

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

0.075% ไมมี 2551-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. น้ําประปาไทย  

   หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 
(DCP) รุน 50/2547 สมาคมสงเสรมิสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

  2549 - 2551 ประธานกรรมการ บมจ. น้ําประปาไทย  

     2541 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ,  
ประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน 

บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ  

     2547 – ปจจุบัน กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. บีเอ็มซแีอล เน็ทเวิรค 
บจ. เซาทอีสท เอเชีย เอน
เนอรจ ี



 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 

     2537 – ปจจุบัน กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 

บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 

     2542 – ปจจุบัน กรรมการ บจ. คอนสตรัคชัน่ แมทที
เรียล ซัพพลาย 

     2537 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ช.การชาง โฮลดิ้ง 
     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 ทราน

สปอรต 
     2531 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ที่ดินบางปะอิน 
     2526 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. มหาศิริสยาม 
     2524 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ช.การชาง โตกิว คอน

สตรัคชั่น 
     2522 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. มหาศิริ 
     2533 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. สยาม ซี.บี.บ.ี เอ็นจเินี่ย

ริ่ง 
     2537 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ชลเวทยโยธา 
     2539 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ทางดวนกรุงเทพเหนือ  



 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 

     2517 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยประชา 
     2533 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. บางนา พารค 
     2534 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. รอยลั ระยอง เรียลเอส

เตท อินเตอรเนชัน่แนล   
     2534 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. โรจนะสวนเกษตรและรี

สอรท 
     2531 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. สวนเกษตรพรหม

ประทาน 
3.นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว 

 กรรมการ 
 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 

 ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

 

66  ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร KEIO 
University, Japan โดยทุนธนาคารแหงประเทศ
ไทย 

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

0.05% ไมมี ก.ค.2550 - 
ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ประปาปทุมธานี 

     2549 - ปจจุบัน กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

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 5 

และประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

     ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บจ. สตารทานิตารี่ แวร  

     ปจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาวเพื่อ
มิตรภาพ (1999) ในพระ
บรมราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 

     ปจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระ
ราชูปถัมภสมเด็จพระเจาพี่
นางเธอเจาฟากัลยานิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร 

        
     ปจจุบัน กรรมการบริหาร บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 

(บสท.) 
     ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรพัยสุขุมวิท 
     2546-2547 ที่ปรึกษา กองทุน 30 ป ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 



 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 

     2546-2547 กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ธนาคารเพื่อการสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย 

     2545 - 2547 รองผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย 
     2544-2547 กรรมการ บจ. ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) (TSD) 
     2543 ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการบริหาร 
บจ. ธนาคารนครธน 

     2543-2547 กรรมการ กองทุนบําเหน็จบาํนาญ
ขาราชการ (กบข.) 

     2542-2544 กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บจ. บริหารสินทรพัย
เพชรบุรี  

     2541-2543 ประธานกรรมการ บจ. บริหารสินทรพัยรัตนสิน 
4. นายสมนึก  ชยัเดชสุริยะ 

 กรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

 

59  ปริญญาโท  สาขาวิชากฎหมาย       จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 
(DCP) รุน 46/2547  สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

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

0.05% ไมมี 2549 - ปจจุบัน กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการกาํกับดูแล
กิจการที่ดี 

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 7 

 หลักสูตร Audit Committee Program(ACP) รุน 
9/2548 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

 

     ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดอนเมอืงโทลเวย 
     ปจจุบัน กรรมการและประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง
แอนดคอนสตรัคชั่น  

     ปจจุบัน กรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. คาเธยลีสแพลน  

     2542 - 2543 กรรมการและผูอาํนวยการ องคการตลาดเพื่อเกษตรกร 
(อ.ต.ก.) 

     2540 - 2541 ผูวาการ การทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย 

     2538 - 2540 รองผูวาการฝายปฏิบัติการ การทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย 

     2537 - 2538 รองผูวาการฝายกฎหมายและ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

การทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย 



 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 

     2536 - 2537 ผูอํานวยการฝายกรรมสิทธิ์ที่ดิน        การทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย 

     2532 - 2536 ผูอํานวยการฝายกฎหมาย   การทางพิเศษแหงประเทศ
ไทย 

     2517 - 2531 ทนายความ         สํานักงานทนายความ ดร.
อุกฤษณ  มงคลนาวิน 

5.นายไพรัช  เมฆอาภรณ 
 กรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหา 
และกําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 

 

64  ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
California State University Long Beach 

 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 สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

 
 

0.05% ไมมี ก.ค.2550 - 
ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ บจ. ประปาปทุมธานี 

     2549 - ปจจุบัน กรรมการ 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 9 

กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา และ
กําหนดคาตอบแทนและกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 

 

     ปจจุบัน กรรมการ 
 

บมจ. ไทยออฟติคอล กรุป 
บจ. ดานชางไบโอ-เอ็นเนอร
ยี่ 
บจ. ภูเขียวไบโอ-เอ็นเนอรยี่  

     2539 – ม.ค.
2546 

กรรมการผูจัดการ บจ. สยามคราฟท
อุตสาหกรรม 
บจ. อุตสาหกรรมกระดาษ
คราฟทไทย 
บจ. กระดาษสหไทย
อุตสาหกรรม 

     2532 - 2539 กรรมการผูจัดการ                บมจ. กระดาษสหไทย 
บจ. ผลิตภัณฑกระดาษไทย  

     2530 - 2532 กรรมการผูจัดการ บจ. กระเบื้องทิพย 
     2528 – 2530 ผูจัดการทั่วไป บจ. กระเบื้องทิพย 
     2526 – 2528 ผูอํานวยการโรงงานทุงสง บจ. กระเบื้องกระดาษไทย  
6. นายณรงค  แสงสุริยะ (1) (2) 65  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                     0.05% ไมมี     ปจจุบัน กรรมการ บจ. กรุงเทพ-โตคิว 



 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 

 กรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหาร 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน 54/2548  สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

สรรพสินคา 

     2547 - ปจจุบัน กรรมการ บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอน
เนอรจ ี

     2526 – ปจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
ใหญอาวุโส กลุมงานปฏิบัติการ 

บมจ. ช.การชาง  

     2543 – ปจจุบัน กรรมการ  
และประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. น้ําประปาไทย 

     2536 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. สยาม ซี.บี.บ.ี เอ็นจเินี่ย
ริ่ง 

     2548 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. บีเอ็มซแีอล เน็ทเวิรค 
     2516-2526 วิศวกร บจ. นันทวัน 
     2512-2516 วิศวกร บจ. บังอรกอสราง 
     2511-2512 วิศวกร องคการยูเสดประเทศลาว 
 
7. นายประเสริฐ  มริตตนะพร (1) 

 กรรมการ 

 
54 

  
 ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ                         

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

 
0.05% 

 
ไมมี 

 
2509-2511 

 
วิศวกร 

 
การไฟฟาฝายผลิตแหง
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 11 

 กรรมการสรรหาและ
กําหนด   คาตอบแทน 

 กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

(DCP) รุน 54/2548  สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 

     2543 – ปจจุบัน 
2549-ปจจุบัน 

กรรมการ, กรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน 
และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

บมจ. น้ําประปาไทย  

      กรรมการ บมจ. ช.การชาง 
     2544 – ปจจุบัน กรรมการ บจ. เซาทอีส เอเชยี เอน

เนอรจ ี
     2544 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงาน

บัญชีและการเงิน            
บมจ. ช.การชาง 

     2542 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. คอนสตรัคชัน่ แมทที
เรียล ซัพพลาย 

     2537 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ชลเวทยโยธา 
8.ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ (1) (2) 

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 

 

53  ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (ปฐพี
วิศวกรรม) มหาวิทยาลัยอนิสบรุค  ประเทศ
ออสเตรีย 

 หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุน 81/2549 สมาคมสงเสรมิสถาบัน

0.075% ไมมี 2543 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 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 12 

กรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Directors Accreditation 

Program(DAP) รุน 36/2548  สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

กรรมการ 
กรรมการ 

บจ. เมโทร มอลล ดีเวลลอป
เมนท 
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.ี เอ็นจเินี่ย

ริ่ง 
     2543 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 
     2537 – 2543 ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกิจการ

ตางประเทศ 
บมจ. ช.การชาง  

     2526 – 2532 ผูอํานวยการสวนมาตรฐานงาน การไฟฟาฝายผลิตเหง



 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 

กอสราง     ประเทศไทย   
9.นายสุวิช  พึ่งเจริญ 

 กรรมการ 
 

63  ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร แขนงวิชาการ
เมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

 
 

0.05% ไมมี 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)  
     2514 – 2515 ผูจัดการฝายปนเกลียวดาย บจ. ไทยฟลาเมนทเทกซ



 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 

ไทยส  
10.นายโคอิชิ วาคานะ (2) 

 กรรมการ 
 กรรมการสรรหาและ
กําหนด   คาตอบแทน 

 

42  ปริญญาโท  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัย KEIO ประเทศญีปุ่น 

 หลักสูตร Directors Accreditation 
Program(DAP) รุน 74/2008  

0.025% ไมมี ปจจุบัน 
(4/4/2552)  

กรรมการ 
และกรรมการสรรหาและกําหนด   
คาตอบแทน 

บมจ. น้ําประปาไทย 

      กรรมการ บจ. มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส 
(ประเทศไทย)  

     ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิต
เต็ด (โตเกียว)             

     2549 – 2551  รักษาการผูจัดการทั่วไป บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิต
เต็ด (โตเกียว)             

     2547-2549 ผูชวยผูจัดการทั่วไป  บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิต
เต็ด (โตเกียว) 

     2544 – 2547 ผูจัดการฝาย Paiton บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิ
เต็ด (โตเกียว) 

     2543 – 2544 ผูจัดการฝายพัฒนาโครงการ  บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิ
เต็ด (โตเกียว) 

     2538 – 2543 ผูจัดการกลุมบริษัท บจ.เอ็มบเีค เฮฟวี ่แมชชนี
เนอรรี (อเมริกา) 



 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 

     2533-2538 พนักงานฝายเครื่องจักรกลหนัก บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิต
เต็ด (โตเกียว)         

11. นายคาซูซเิกะ คาตามูระ (2) 
 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

 

41  ปริญญาโท  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัย KEIO ประเทศญีปุ่น 

 หลักสูตร Directors Accreditation 
Program(DAP) รุน 74/2008 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

0.025% ไมมี 2549-ปจจุบัน กรรมการ บจ. มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส 
(ประเทศไทย) 

     –ปจจุบัน 
(4/4/2552) 

กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

บมจ. น้ําประปาไทย  
 

     2549-ปจจุบัน รองประธานบริหาร บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิต
เต็ด (โตเกียว) 

     2548-2549 รักษาการผูจัดการทั่วไป บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิต
เต็ด (โตเกียว) 

     2545– 2548 ผูชวยผูจัดการทั่วไป  บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิต
เต็ด (โตเกียว) 

     2543 – 2545 เลขานุการบริษัท กลุมบริษัทแปซิฟก 
แอมโมเนีย (แคนาดา) 



 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 

     2538-2543 ผูชวยผูแทน บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิต
เต็ด (อินโดนีเซีย) 

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

 กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

 กรรมการผูจัดการ 

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

 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 
(DCP) รุน 73/2549  สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

0.067% ไมมี ก.ค.2550 - 
ปจจุบัน 

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 
     2541 – 2545 รองกรรมการผูจัดการ บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 
13. นายสมเกยีรติ ปทมมงคล
ชัย 

37  ปริญญาโทการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 0.038% ไมมี 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 17 

 ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน 

 
      กรรมการ บจ. บีเจที วอเตอร 
     2548 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บมจ. น้ําประปาไทย 
     31 ก.ค. 2543 -    

31 ก.ค. 2548 
ผูชวยผูจัดการตรวจสอบบัญช ี บจ. สํานักงาน เอนิสท 

แอนด ยัง 
14. นายสหชัย เฮงตระกูล 

 ผูจัดการฝายปฏบิัติการ 
 ผูจัดการใหญ บจ. วอเตอร
โฟลว 

46  ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต 
(บริหารธุรกิจ) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.030% ไมมี 2550 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. บีเจที วอเตอร  

     2549 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. วอเตอรโฟลว 
     2548 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายปฏบิัติการ บมจ. น้ําประปาไทย  

     2547-2548 ผูจัดการทั่วไป บจ. ออโตโมทีฟ เอเชียติ๊ก
(ประเทศไทย)  

     2538-2547 ผูชวยผูจัดการทั่วไป บจ. วรจักรอินเตอรเนชั่น
แนล  

     2534-2538 รองผูจัดการแผนกการตลาด บจ. มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร 
เอเซยี  

     2532-2534 วิศวกรโครงการ บจ. เฟดเดอรัล เอ็นจิเนยีร



 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 

 
 

ริ่ง  
     2529-2532 วิศวกร บจ. สยามอินดัสเตรียล 

คอรปเปอเรชั่น  
15. น.ส.ปทิดา  ไชยเสน (ชื่อ
เดิม น.ส.อรพรรณ  ไชยเสน) 

 ผูจัดการฝายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ 

 

44ป  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
      (สาขาการบรหิารการศึกษา) จุฬาลงกรณ      

มหาวิทยาลัย 

0.38% ไมมี 1 เม.ย.2549 - 
ปจจุบัน 

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ 

บมจ. น้ําประปาไทย 

     2536 – มีนาคม 
49 

ผูจัดการฝายบุคคล บจ. บางกอก ไมโคร บัส  
 

16. นายนทิน ตงศิริ 
 ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด 

 

44 ป  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ไมมี 
 

ไมมี 
 

2551 - ปจจุบัน ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจและ
การตลาด 

บมจ. น้ําประปาไทย 

     2549 รักษาการผูจัดการสวนความ
ปลอดภัยและคุณภาพ 

บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

     2547 - 2548 รองผูจัดการหมวดงานสถานี บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 
     2446 - 2547 ผูฝกสอนหลัก บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 


