
 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

1. ดร.ทนง พิทยะ  

 ประธานกรรมการและ

กรรมการออิสระ 

 

66  ปริญญาเอก บริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

0.009% 

  

ไมมี่ 2552 – ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการ 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั 

 

   หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุ่น 25/2547  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

  37th ASEAN Japan Business Meeting  

    ณ สาธาณรัฐแหง่สหภาพพมา่ 

   Japan Association of Corporate Executive 

 

  ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

 

ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 

 

ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

และประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

ประธานกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

ประธานคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 

1979 จํากดั 

บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ 

จํากดั 

บริษัทหลกัทรัพย์ทหารไทย 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี  

ประกนัภยั (ประเทศไทย) 

จํากดั 

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 2 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา กลุม่บริษัทคิงเพาเวอร์ 

     ปัจจบุนั กรรมการที่ปรึกษา คณะบริหารธรุกิจ สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

     2551 Visiting Fellow ADB Institute หวัข้อ 

“Thailand’s Crisis and 

Recovery” 

     2550 Visiting Professor มหาวิทยาลยัโยโกฮามา 

ประเทศญ่ีปุ่ น 

        

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 3 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

2. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์(1) (2) 

 กรรมการและรองประธาน

กรรมการ 

 

67  ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัโอซาก้า

ประเทศญ่ีปุ่ น 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัโอซาก้า

ประเทศญ่ีปุ่ น 

 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุ่น 50/2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

0.053% ไมมี่ 2554- ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

2549 – 2552 

 

ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการประธานกรรมการ 

กรรมการและรองประธานกรรมการ 

 

ประธานกรรมการและกรรมการ 

 

กรรมการสภาสถาบนัผู้ทรงคณุวฒิุ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั 

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเซยี      

เอนเนอร์จี จํากดั 

บริษัท ไฟฟ้า นํา้งมึ 2 จํากดั 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

สถาบนัเทคโนโลย่ีพระจอม

เกล้าเจ้าคณุทหารราชกระบงั 

     ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ประธาน

กรรมการบริหาร 

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) 

     ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) 

     ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

บริษัท ช.การช่าง จํากดั 

(มหาชน) 

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 4 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

3.นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบรรษัทภิบาล 

 ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

 

68  ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยทนุ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาลตร์ 

มหาวิทยาลยัฮิโตสบึาชิ ประเทศญ่ีปุ่ น 

 หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program(DAP) รุ่น 34/2548  สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  หลกัสตูร Audit Committee Program 

(ACP22/2551)สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

0.025% ไมมี่ 2550 – ปัจจบุนั 

2549 - ปัจจบุนั 

 

 

 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

 

ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการ 

กรรมการ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการบริหาร 

กรรมการ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั 

บริษัท สตาซานิตาร่ี แวร์ จํากดั 

 

 

บริษัท สตาร์ทานิตาร่ี แวร์ 

จํากดั 

 

        

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 5 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     ปัจจบุนั ที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาวเพ่ือมิตรภาพ 

ในพระบรมราชปูถมัภ์สมเดจ็

พระเทพรัตน์ราชสดุาสยาม

บรมราชกมุารี 

     ปัจจบุนั กรรมการบริหาร มลูนิธิชีวิตพฒันา ในพระ

ราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเจ้าพ่ี

นางเธอเจ้าฟ้ากลัยานิวฒันา 

กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร์ 

     2546-2547 ที่ปรึกษา กองทนุ 30 ปี ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

     2546-2547 กรรมการ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและ

นําเข้าแหง่ประเทศไทย 

     2545 - 2547 รองผู้วา่การ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

     2544-2547 กรรมการ บจ. ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) (TSD) 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 6 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

4. นายสมนกึ  ชยัเดชสริุยะ 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

 กรรมการตรวจสอบ 

61  ปริญญาโท  สาขาวิชากฎหมาย จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี สาขาวิชากฎหมาย จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุ่น 46/2547  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program(DAP) รุ่น 9/2547  สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Audit Committee Program(ACP) รุ่น 

9/2548 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย 

0.041% ไมมี่ 2549 – ปัจจบุนั 

 

 

ปัจจบุนั 

 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

2542 – 2543 

 

2540 - 2541 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ. 

 

รองอธิการบดี 

 

กรรมการและกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการและผู้ อํานวยการ 

 

ผู้วา่การ 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง 

จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท คาเธ่ย์ลสีแพลน จํากดั 

(มหาชน) 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

(มหาวิทยาลยักรุงเทพ) 

บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จํากดั 

 

องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 

(อ.ต.ก.) 

การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 

      

 

 

 

 

 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 7 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

5.นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการสรรหา และ

กําหนดคา่ตอบแทน 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบรรษัทภิบาล 

 

67  ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลยัแหง่รัฐแคลิฟอร์เนียลองบีช 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร Directors Certification 

Progam(DCP) รุ่น 81/2549 สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program(DAP) รุ่น 18/2547  สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Audit Committee Program(ACP) รุ่น 

17/2550 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย 

 หลกัสตูร The Board’s Role in Managers and 

Acquisitions สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

 

- ไมมี่ 2550 – ปัจจบุนั 

2549-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา  

และกําหนดคา่ตอบแทน 

และกรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

 

บริษัท ไทยออฟติคอล กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ดา่นช้างไบโอ-เอ็นเนอร์

ย่ี จํากดั 

บริษัท ภเูขียวไบโอ-เอ็นเนอร์ย่ี 

จํากดั 

 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 8 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

   Advanced Management Program: The 

International Senior Manager’s Program 

 

  2539 – ม.ค.

2546 

 

กรรมการผู้จดัการ 

 

 

บริษัท สยามคราฟท์

อตุสาหกรรม จํากดั 

บริษัท อตุสาหกรรมกระดาษ

คราฟท์ไทย จํากดั 

บริษัท กระดาษสหไทย

อตุสาหกรรม จํากดั 

        

        

        

        

        

        

        

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 9 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

6. นายณรงค์  แสงสริุยะ (1) (2) 

 กรรมการ 

 ประธานกรรมการบริหาร 

68  ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                         

จฬุาลกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

0.05% ไมมี่ 2554-ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ กรรมการบริหาร 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั 

บริษัท บางปะอินโคเจน     

เนอเรชัน่ จํากดั 

บริษัท ไฟฟ้านํา้งมึ 2 จํากดั 

   หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุ่น 54/2548  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

  ปัจจบุนั กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่อาวโุส กลุม่งานปฏิบติัการ

กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

บริษัท ช.การช่าง จํากดั 

(มหาชน) 

     ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เซ้าท์อีสท์ เอเชีย          

เอนเนอร์จี จํากดั 

     ปัจจบุนั กรรมการ  

และประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 10 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

7. นายประเสริฐ  มริตตนะพร (1) (2) 

 กรรมการ 

 กรรมการสรรหาและกําหนด   

คา่ตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

56  ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุ่น 54/2548  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

0.00000

25% 

ไมมี่ 2554-ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ รองกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่อาวโุสกลุม่งานบริหาร     

กรรมการ, กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง     

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั 

 

บริษัท ไฟฟ้านํา้งมึ 2 จํากดั 

บริษัท เซาท์อีส เอเซีย เอน

เนอร์จี จํากดั 

บริษัท ช.การช่าง จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 11 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

8.ดร.สมบติั  กิจจาลกัษณ์ (1) (2) 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 

55  ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพี

วิศวกรรม) มหาวิทยาลยัอินส์บรุค  ประเทศ

ออสเตรีย 

 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูร Director Certification Program 

(DCP) รุ่น 81/2549 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program(DAP) รุ่น 36/2548  สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

0.006 % ไมมี่ ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

กรรมการ  

 

กรรมการ กรรมการบริหาร 

 

กรรมการ 

 

กรรมการและกรรมการบริหาร 

บริษัท ช.การช่าง จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ท

เวิร์ค จํากดั 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 12 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

9.นายสวิุช  พึง่เจริญ 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 

66  ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการ

เมืองการปกครอง 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยั

โตฮอคก ุประเทศญ่ีปุ่ น 

 หลกัสตูร Director Certification Program  

      (DCP) รุ่น 37/2546  สมาคมสง่เสริมสถาบนั  

     กรรมการบริษัทไทย 

  หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู การบริหาร 

     เศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนกับริหารระดบัสงู 

       รุ่นที่ 1/2546 สถาบนัพระปกเกล้า 

 

- ไมมี่ ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

 

2546-2549 

 

 

ที่ปรึกษา 

 

กรรมการและกรรมการบิหาร 

 

 

กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ทางดว่นกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) 

        

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 13 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

10. นายเรียวทาโร ซมิู (2) 

 กรรมการ 

 กรรมการสรรหารและกําหนด

คา่ตอบแทน 

 

52  ปริญญาตรี สาขาพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

วาซาดะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

 

 

- ไมมี่ พ.ย. 2555 - 

ปัจจบุนั 

กรรมการ 

และกรรมการสรรหาและกําหนด   

คา่ตอบแทน 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

    ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

รองประธาน 

 

รองประธาน 

 

กรรมการ 

แผนกธรุกิจโครงการ โครงสร้าง

พืน้ฐานภาคพืน้เอเซียแปซิฟิค 

บริษัท มิตซยุ แอนด์ คมัปานี 

(ไทยแลนด์) จํากดั  

บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชัน่

แนล จํากดั 

บริษัท มิตชยุ (เอเซียแปซิฟิค) 

พี ที อี จํากดั ประเทศสิงคโปร์ 

 

        

        

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 14 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

11. นายโตโมโนริ  ซซูกิู (2) 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

44         ปริญญาตรี  สาขาวิชาพาณิชยกรรม  

      มหาวิทยาลยัวาเซดะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

 หลกัสตูร  Director Certification Program 

(DCP) รุ่น 154/2554 

- ไมมี่ ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบริหารและ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. นํา้ประปาไทย  

 

     ปัจจบุนั กรรมการ 

 

บจ. มิตซยุ วอเตอร์ โฮลดิง้ส์

(ประเทศไทย) จํากดั 

     ปัจจบุนั รองผู้จดัการทัว่ไป แผนก 2 

ฝ่ายพฒันาโครงการพลงังานขัน้ที่ 1 

บจ. มิตซยุ แอนด์ โค ลิมิตเตด็ 

โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 

 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 15 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

12. นายสมโพธิ  ศรีภมิู (1) (2) 

 กรรมการ 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการบรรษัทภิบาล 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรรมการผู้จดัการ 

 

52  ปริญญาโท การวางแผนทรัพยากร และการ

บริหารจดัการ สถาบนับณัฑิตศกึษา กองทพัเรือ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมโครงสร้าง) 

มหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียเบิร์กเลย์           

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา วิทยาลยัการทหาร

เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุ่น 73/2549  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

 Building New Business in Established 

Organizations, USA 

0.054% ไมมี่ 2554- ปัจจบุนั 

2553-ปัจจบุนั 

 

2552-ปัจจบุนั 

2550-ปัจจบุนั 

2548-ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ, กรรมการบริหาร 

กรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั 

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอ

เรชัน่ส์ จํากดั 

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

        

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 16 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

13. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชยั 

 ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

 

39  ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต (สาขาการบญัชี )

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี พาณิชศาสตร์และการบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุ่น 121/2552  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Directors Accreditation 

Program(DAP) รุ่น 79/2552  สมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 หลกัสตูร What does it take to be and MD of 

listed Company? 

0.006% ไมมี่ ปัจจบุนั 

ปัจจบุนั 

 

ปัจจบุนั 

2548 – ปัจจบุนั 

 

2553-2548 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

ผู้ช่วยผู้จดัการตรวจสอบบญัชี 

บริษัท บางเขนชยั จํากดั 

บริษัท ไทยวอเตอร์               

โอเปอเรชัน่ส์ จํากดั 

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท สํานกังาน เอินส์ท 

แอนด์ ยงั จํากดั 

        



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 17 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

14. น.ส.ปทิดา  ไชยเสน  

 ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากร

บคุคลและธรุการ 

47  ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบณัฑิต  

      (สาขาการบริหารการศกึษา) จฬุาลงกรณ์      

มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต  

      (สาขาการบริหารบคุคล) จฬุาลงกรณ์      

มหาวิทยาลยั 

 

0.023% ไมมี่ 2549 – ปัจจบุนั 

 

2536-2549 

ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล

และธรุการ 

ผู้จดัการฝ่ายบคุคล 

 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท บางกอกไมโคร บสั 

จํากดั 

     หลกัสตูร What does it take to be and MD of 

listed Company? 

     



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 18 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

15. นายสมภล กฤษฎาสิมะ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

55  ปริญญาโทบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ) 

สถาบนับนัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บญัฑิต (โยธา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุ่น 110/2551  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

หลกัสตูร What does it take to be and MD of 

listed Company? 

      - ไมมี่ 2553-ปัจจบุนั 

 

2553-2554 

 

2550-2552 

2538-2552 

 

 

 

 

 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

 

กรรมการ กรรมการผู้จดัการ 

 

 กรรมการผู้จดัการ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการและ

พฒันาธรุกิจ 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ 

จํากดั 

บริษัท บีเจที วอเตอร์ จํากดั 

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

   

 

 

 

     

       

       



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 19 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

16. นายศิวา นาคธารีย์ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทนุ 

55   ปริญญาโท รัฐประศาสนศาลตร์มหาบณัฑิต  

สถาบนับนัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยับรูพา 

 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรกรรมการบริษัทไทย 

(DCP) รุ่น 73/2549  สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

        หลกัสตูร What does it take to be and MD of   

Listed Company? 

- ไมมี่ 2554– ปัจจบุนั 

 

 

2553-2554 

ผู้ อํานวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทนุ 

 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

    2550 – 2552 Executive Vice President, 

Funding & Securities 

บริษัท เอเพก็ซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จํากดั (มหาชน)  

    2546 - 2550 Executive Vice President,  

Finance  & MIS 

บริษัท ซนัเทคกรุ๊ป จํากดั 

(มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

       



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 20 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

17. นายชชัวาล เทียนประเสิรฐกิจ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ 

46  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สาขาการจดัการ

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

ภาควิชาสถิติ สาขาคอมพิวเตอร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

        หลกัสตูร What does it take to be and MD of   

         Listed Company? 

- ไมมี่ 2554- ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการฝ่ายสารสนเทศ บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

     

2553-2554 

 

ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

    2551 –2553 ผู้จดัการอาวโุส สว่นพฒันาธรุกิจ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) 

    2547 – 2550 

 

2544-2547 

ผู้จดัการสว่นสนบัสนนุ 

 

ผู้จดัการสว่นสารสนเทศ 

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) 

JV-CKET (กิจการร่วมค้า 

โครงการรถไฟฟ้ากรุงเทพ) 

 

 

 

 

       



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 21 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

18. นางสาวสดุารัตน์ เจียมจนัทร์ 

ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการ

ผู้จดัการ 

47    ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต  

     มหาวิทยาลยัมหิดล 

   ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต (การบญัชี) 

     มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

   หลกัสตูร Effective Minutes Taking (EMT) 

     รุ่น 24/2012  

  หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) 

     รุ่นที่ 43/2011 

 หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP)  

     รุ่นที่ 2/2011 

    หลกัสตูร What does it take to be and MD of   

     Listed Company? 

 ไมมี่ 2554-ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการสํานกังานกรรมการ

ผู้จดัการ 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

    2539 -2554 ผู้จดักาสว่นฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

    2536 -2538 ผู้จดักาสว่นฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท อินเดก็ซ์ อินเตอร์  

เนชัน่แนล กรุ๊ป จํากดั 

 

 

 

 

       



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 22 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

19. นายณฐัพนธ์  กลิ่นห้าวหาญ 

รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม

และก่อสร้าง 

45    ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 

     มหาวิทยาลยันเรศวร 

   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  

     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลย่ี 

     ราชมงคล 

      

 

0.0134

% 

ไมมี่ 2555-ปัจจบุนั 

 

 

2554-2555 

 

2546-2553 

 

2544-2546 

รักษาการผู้ อํานวยการฝ่าย

วิศวกรรมและก่อสร้าง 

 

ผู้จดัการสว่นปฏิบติัการโครงการ 

 

หวัหน้าแผนกซอ่มบํารุง 

 

ผู้จดัการโครงการสว่นงานติดตัง้ 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ 

จํากดั 

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ 

จํากดั 

บริษัท ไทโก้ เอิร์ท เทค   

(ประเทศไทย) จํากดั 



 บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงือ่นไขคอื 

(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จาํนวน 2 ใน 6 ลงนามรว่มกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสวุชิ พึง่เจรญิ 

(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสรุยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นายประเสรฐิ มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีูม ิหรอืนายสวิชิ พึง่เจรญิ ลงนามรว่มกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัตอ่ไปนี้ นายเรยีทาโร ซูม ิหรอื โทโมโนร ิซูซูก ิรวม

เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี ่กจ. 12/2543 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

     
เอกสารแนบ 2 หน้า 23 

ช่ือ-สกุล / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 

สัดส่วน 

การถอื 

หุ้น (%) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

20 นายหงษ์ทอง อาทิตย์ 

รักษาการณ์ผู้ อํานวยการฝ่ายบริการ

ลกูค้า 

45    ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต  

     โครงสร้างพืน้ฐานและการบริหาร 

     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

   ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์  

     สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลย่ี 

     พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

0.00004

% 

ไมมี่ 2555-ปัจจบุนั 

 

 

2554-2555 

2548-2553 

 

2544-2547 

2543-2544 

รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายบริการ

ลกูค้า 

 

ผู้จดัการสว่นปฎิบติัการ 

หวัหน้าแผนกวิศวกรรมและก่อสร้าง 

 

ผู้จดัการสนามงานทอ่ประปา 

ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

 

บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั 

(มหาชน) 

กิจการร่วมค้า JWTWCK 

บริษัท ไทยเครนอินเตอร์เนชัน่

แนล จํากดั  

บริษัท เอส วี เอส คอนซนั

แตนท์ จํากดั 

 

 

 

 

 


