
 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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ

ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 1 

รายละเอียดผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 
 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 

การถือ 

หุน (%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

1. ดร.ทะนง พิทยะ  

 ประธานกรรมการและ
กรรมการออิสระ 

 

64  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยนอรทเวสเทิรน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

0.009% 

  

ไมมี ก.พ. 2552 - 

ปจจุบัน 

กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการ 

บมจ. น้ําประปาไทย 

   หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน 25/2547  สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

  37th ASEAN Japan Business Meeting  

    ณ สาธาณรัฐแหงสหภาพพมา 

   Japan Association of Corporate Executive 

 

  ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา 

และประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

บลจ. ทหารไทย 

     ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอ็ม เอส ไอ จี  ประกันภัย 

(ประเทศไทย)  

     ปจจุบัน รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา กลุมบริษัทคิงเพาเวอร 

     ปจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 



 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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ

ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 2 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 

การถือ 

หุน (%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     2551 Visiting Fellow ADB Institute หัวขอ 

“Thailand’s Crisis and 

Recovery” 

     2550 Visiting Professor มหาวิทยาลัยโยโกฮามา 

ประเทศญี่ปุน 

2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย(1) (2) 

 กรรมการและรองประธาน
กรรมการ 

 

66  ปริญญาโท M.Sc. (Electrical Engineering 

Osaka University ประเทศญี่ปุน) 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน 50/2547 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

0.075% ไมมี มิ.ย. 2554- 

ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร จํากัด 

     2552-ปจจุบัน กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. น้ําประปาไทย  

     2549 - 2552 ประธานกรรมการและกรรมการ บมจ. น้ําประปาไทย  

     2548- ปจจบุัน กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยี่พระจอม

เกลาเจาคุณทหารราชกระบัง 

     2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธาน

กรรมการบริหาร 

บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ  

     2545 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 



 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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ

ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 3 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 

การถือ 

หุน (%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     2517 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการผูจัดการใหญ 

บมจ. ช.การชาง  

3.นายเตชะพิทย  แสงสิงแกว 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบรรษัทภิบาล 

 ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

 

67  ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร KEIO 

University, Japan โดยทุนธนาคารแหงประเทศ

ไทย 

 หลักสูตร Directors Accreditation 

Program(DAP) รุน 34/2548  สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  หลักสูตร Audit Committee Program 

(ACP22/2551)สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

0.025% ไมมี ก.ค.2550 - 

ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ประปาปทุมธานี 

     2549 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรรษัทภิบาล 

และประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ

ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 4 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 

การถือ 

หุน (%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

บจ. สตารทานิตารี่ แวร  

     ปจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ 

ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยาม

บรมราชกุมารี 

     ปจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเจาพี่

นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร 

     2546-2547 ที่ปรึกษา กองทุน 30 ป ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

     2546-2547 กรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

ธนาคารเพื่อการสงออกและ

นําเขาแหงประเทศไทย 

     2545 - 2547 รองผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย 



 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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ

ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 5 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 

การถือ 

หุน (%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     2544-2547 กรรมการ บจ. ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) (TSD) 

4. นายสมนึก  ชยัเดชสุริยะ 

 กรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

 

60  ปริญญาโท  สาขาวิชากฎหมาย       จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน 46/2547  สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Directors Accreditation 

Program(DAP) รุน 9/2547  สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Audit Committee Program(ACP) รุน 

9/2548 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย 

0.041% ไมมี 2549 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

บมจ. น้ําประปาไทย 

     ปจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง 

     ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. คาเธยลีสแพลน  



 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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ

ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 6 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 

การถือ 

หุน (%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     ปจจุบัน กรรมการและกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน  

บริษัท ไทยศรีประกันภัย 

     2542 - 2543 กรรมการและผูอาํนวยการ องคการตลาดเพื่อเกษตรกร 

(อ.ต.ก.) 

     2540 - 2541 ผูวาการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

5.นายไพรัช  เมฆอาภรณ 

 กรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการสรรหา และ

กําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการบรรษัทภิบาล 

 

66  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 

  

- ไมมี ก.ค.2550 - 

ปจจุบัน 

ประธานกรรมการ 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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ

ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 7 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 

การถือ 

หุน (%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

   หลักสูตร Audit Committee Program(ACP) รุน 

17/2550 สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย 

 หลักสูตร The Board’s Role in Managers and 

Acquisitions สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

 Advanced Management Program: The 

International Senior Manager’s Program 

 

  2549 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา และ

กําหนดคาตอบแทนและกรรมการ

บรรษัทภิบาล 

บมจ. น้ําประปาไทย 

 

     ปจจุบัน กรรมการ 

 

บมจ. ไทยออฟติคอล กรุป 

บจ. ดานชางไบโอ-เอ็นเนอรยี ่

บจ. ภูเขียวไบโอ-เอ็นเนอรยี่  

     2539 – ม.ค.

2546 

กรรมการผูจัดการ บจ. สยามคราฟทอุตสาหกรรม 

บจ. อุตสาหกรรมกระดาษ

คราฟทไทย 

บจ. กระดาษสหไทย

อุตสาหกรรม 



 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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ

ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 8 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 

การถือ 

หุน (%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

6. นายณรงค  แสงสุริยะ (1) (2) 

 กรรมการ 
67  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                      

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.05% ไมมี    ต.ค.2554-

ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ซีเค พาวเวอร 

 ประธานกรรมการบริหาร   หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน 54/2548  สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

  2550 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

บมจ. ช.การชาง 

     2547 - ปจจุบัน กรรมการ บจ.เซาทอีสท เอเชีย เอนเนอรจี 

     2544 – ปจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ

ใหญอาวุโส กลุมงานปฏิบัติการ 

บมจ. ช.การชาง  

     2543 – ปจจุบัน กรรมการ  

และประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. น้ําประปาไทย 

7. นายประเสริฐ  มริตตนะพร (1) (2) 

 กรรมการ 
 กรรมการสรรหาและกําหนด   

คาตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

55  ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน 54/2548  สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

0.025% ไมมี ต.ค.2554-

ปจจุบัน 

กรรมการ บจ.ซเีค พาวเวอร 

     2547 – ปจจุบัน กรรมการ บจ. เซาทอีส เอเชีย เอนเนอรจ ี



 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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ

ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 9 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 

การถือ 

หุน (%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     2544 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงาน

บริหาร         

บมจ. ช.การชาง 

     2543 – ปจจุบัน 

 

กรรมการ, กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. น้ําประปาไทย  

8.ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ (1) (2) 

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 

 

54  ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (ปฐพี

วิศวกรรม) มหาวิทยาลัยอนิสบรุค  ประเทศ

ออสเตรีย 

 หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) รุน 81/2549 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Directors Accreditation 

Program(DAP) รุน 36/2548  สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

0.075% ไมมี 2549 – ปจจุบัน กรรมการ  บมจ. ช.การชาง 

     2547 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 



 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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ

ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 10 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 

การถือ 

หุน (%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     2543 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท น้ําประปาไทย จํากัด 

(มหาชน) 

     2543 –ต.ค.2554  กรรมการผูจัดการ                 บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน)  

9.นายสุวิช  พึ่งเจริญ 

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 

 

65  ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร แขนงวิชาการ

เมืองการปกครอง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 หลักสูตร Director Certification Program  

      (DCP) รุน 37/2546  สมาคมสงเสริมสถาบัน  

     กรรมการบริษัทไทย 

  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหาร 

     เศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง 

       รุนที่ 1/2546 สถาบันพระปกเกลา 

- ไมมี 2550 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 

     2549 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ. น้ําประปาไทย  

     2546 - 2549 กรรมการผูจัดการ บมจ. ทางดวนกรุงเทพ 



 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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ

ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 11 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 

การถือ 

หุน (%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

10.นายจุน อะเกตะ 

 กรรมการ 
 กรรมการสรรหาและกําหนด   

คาตอบแทน 

50  ปริญญาตรี  สาขาวิชาสังคมศาสตร   

มหาวิทยาลัย Hitotsubashi ประเทศญี่ปุน 

 

- ไมมี 31 ก.ค.2554 - 

ปจจุบัน   

กรรมการ 

และกรรมการสรรหาและกําหนด   

คาตอบแทน 

บมจ. น้ําประปาไทย 

    ส.ค.2553 – 

ปจจุบัน 

ผูอํานวยการ Galaxy New Spring Group 

of  Companies in Singapore  

     ก.ค.2553-

ปจจุบัน  

ผูอํานวยการใหญ PT. Pertamit Processing in 

Indonesia             

     2553-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป แผนกพัฒนา

โครงการชั้น 1แผนที่ 2 ฝายพัฒนา

โครงการชั้นที่ 1 

บจ.มิตซุย แอนด โค ลิมิเต็ด

(โตเกียว) 

     2553-ปจจุบัน ประธานกรรมการ Atlatec S.A. de C.V. 

(Mexico) 

11. นายโตโมโนริ  ซซููก ิ(2) 

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

43  ปริญญาตรี  สาขาวิชาพาณิชยกรรม 

มหาวิทยาลัย WASEDA ประเทศญี่ปุน 

 หลักสูตร  Director Certification Program 

(DCP) รุน 154/2554 

- ไมมี 2553-ปจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารและ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ

ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 12 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 

การถือ 

หุน (%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     2553 – ปจจุบัน  กรรมการ 

 

บจ. มิตซุย วอเตอร โฮลดิ้งส

(ประเทศไทย) จํากัด 

     2552 -ปจจบุัน รองผูจัดการทั่วไป แผนก 2 

ฝายพัฒนาโครงการพลังงานขั้นที่ 1 

บจ. มิตซุย แอนด โค ลิมิตเต็ด 

(โตเกียว) 

12. นายสมโพธิ  ศรีภูมิ (1) (2) 

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบรรษัทภิบาล 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการผูจัดการ 
 เลขานุการบริษัท 

51  M.Sc. in Resource Planning and 

Management) Naval Postgraduate School, 

Monterey, California, U.S. 

 Master of Engineer in Structural Engineering 

and Structural Mechanics (Civil Engineering) 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน 73/2549  สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 Building New Business in Established 

Organizations, USA 

0.061% ไมมี ต.ค.2554- 

ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ซีเค พาวเวอร 

     2553 – ปจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยวอเตอร โอเปอร

เรชั่นส 

     2552 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ 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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ

ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 13 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 

การถือ 

หุน (%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     2550 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ประปาปทุมธานี 

     2548 – ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร 

กรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการผูจัดการและเลขานุการ

บริษัท 

บมจ. น้ําประปาไทย  

13. นายสมเกยีรติ ปทมมงคลชัย 

 ผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน 

 

39  ปริญญาโทการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน 121/2552  สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Directors Accreditation 

Program(DAP) รุน 79/2552  สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร What does it take to be and MD of 

listed Company? 

0.035% ไมมี ต.ค.2554- 

ปจจุบัน 

กรรมการ บจ. ซีเค พาวเวอร 

     2550 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยวอเตอร โอเปอร

เรชั่นส 



 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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ

ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 14 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 

การถือ 

หุน (%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     2548 - ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บมจ. น้ําประปาไทย 

     2543 - 2548 ผูชวยผูจัดการตรวจสอบบัญช ี บจ. สํานักงาน เอนิสท แอนด 

ยัง 

14. นายสหชัย เฮงตระกูล 

 ผูอํานวยการประจําสํานักงาน
กรรมการผูจัดการ 

48 ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.019% ไมมี ส.ค.2554- 

ปจจุบัน 

ผูอํานวยการประจําสํานักงาน

กรรมการผูจัดการ 

บมจ. น้ําประปาไทย 

    2548 - 2554 ผูอํานวยการฝายปฎิบัติการ บมจ. น้ําประปาไทย 

     2550 -– 2552 กรรมการ บจ.บเีจที วอเตอร 

     2549 -– 2552 กรรมการและผูจดัการใหญ บจ. วอเตอรโฟลว จํากัด 

15. น.ส.ปทิดา  ไชยเสน  

 ผูอํานวยการฝายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ 

46  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  

      (สาขาการบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ      

มหาวิทยาลัย 

0.023% ไมมี  2549 - ปจจบุัน ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

และธุรการ 

บมจ. น้ําประปาไทย 

     หลักสูตร What does it take to be and MD of 

listed Company? 

  2536 – 2549 ผูจัดการฝายบุคคล บจ. บางกอก ไมโคร บัส  

16. นายสมภล กฤษฎาสิมะ 

ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 

53   ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 

สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

      - ไมมี 2553 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ

ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 15 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 

การถือ 

หุน (%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

   หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน 110/2551  สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร What does it take to be and MD of 

listed Company? 

  2553 – 2554 กรรมการ กรรมการผูจัดการ บจ. ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นส 

    2550 - 2552 กรรมการผูจัดการ บจ.บเีจที วอเตอร 

    2538 - 2552 ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและ

พัฒนาธุรกิจ 

บจ. ประปาปทุมธานี 

17. นายศิวา นาคธารีย 

ผูอํานวยการฝายสารสนเทศ 

54   ปริญญาโท Policy & Project Management 

สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุน 73/2549  สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร What does it take to be and MD of 

listed Company? 

- ไมมี 2553 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายสารสนเทศ บมจ. น้ําประปาไทย 

    2550 – 2552  Executive Vice President, 

Funding & Securities 

บมจ. เอเพ็กซ ดีเวลลอปเมนท  

    2546 - 2550 Executive Vice President,  

Finance  & MIS 

บมจ. ซันเทคกรุป 

18. นายชัชวาล เทียนประเสิรฐกิจ 46  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

       หลักสูตร What does it take to be and MD of   

         Listed Company? 

- ไมมี 2553- ปจจบุัน ผูอํานวยการฝายการตลาด บมจ. น้ําประปาไทย 

ผูอํานวยการฝายการตลาด       

    2551 –2553 ผูจัดการอาวุโส สวนพัฒนาธุรกิจ บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 

    2547 – 2550 ผูจัดการสวนสนับสนุน บมจ. รถไฟฟากรุงเทพ 



 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 นายปลิว ตรีวิศวเวทย นายณรงค แสงสุริยะ นายสมบตัิ กิจจาลักษณ นายประเสริฐ มริตตนะพร หรือ นายสมโพธิ ศรีภูมิ ลงนามรวมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดดังตอไปนี้ นายโคอิชิ วาคานะ หรือ โทโมโนริ ซูซูกิ รวมเปนสองคนและ

ประทับตราบริษัทฯ ทัง้นี้ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมทุกรายมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม 

     
เอกสารแนบ 2 หนา 16 

ชื่อ-สกุล / ตําแหนง 
อายุ 

(ป) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

สัดสวน 

การถือ 

หุน (%) 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว

ระหวาง

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงานที่ผานมา 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     2544 – 2547  ผูจัดการสวนสารสนเทศ JV-CKET (กิจการรวมคา 

โครงการรถไฟฟากรุงเทพ) 

19. นายธนัช  ศิริเจริ ญ 

ผูอํานวยการฝายปฎิบัติการ 

52       ปริญญาโทเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม 

        สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกลา  พระนครเหนือ 

       หลักสูตร What does it take to be and MD of   

 Listed Company? 

  ส.ค.2554 - 

ปจจุบัน 

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ บมจ.น้ําประปาไทย 

    ม.ค. 2554- 

ปจจุบัน 

กรรมการผูจัดการ บจ.ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นศ 

  
 

  ม.ค.2553- ธค.

2553 

ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ บจ.ไทยวอเตอร โอเปอรเรชั่นศ 

20. นางสาวสุดารัตน เจียมจันทร 

ผูอํานวยการสํานักงานกรรมการ

ผูจัดการ 

47  ปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 

    รุนที่ 43/2011 

 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)  

     รุนที่ 2/2011 

    หลักสูตร What does it take to be and MD of   

 Listed Company? 

  ส.ค. 2554-

ปจจุบัน 

ผูอํานวยการสํานักงานกรรมการ

ผูจัดการ 

บมจ. น้ําประปาไทย 

    2539 -2554 ผูจัดกาสวนฝายบัญชีและการเงิน บจก.ประปาปทุมธานี 

    2536 -2538 ผูจัดกาสวนฝายบัญชีและการเงิน บจ.อินเด็กซ อนิเตอร เนชั่น

แนล กรุป 

 


