
 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1 

รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

1. ดร.ทนง พิทยะ  
 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร

อิสระ 
 

67  ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจ 
มหำวทิยำลยันอร์ทเวสเทร์ิน 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 

0.009% 
  

ไม่มี 2552 – ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระ  
และประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ  
และประธำนกรรมกำร 
 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

   หลกัสตูรประกำศนียบตัรกรรมกำรบริษัทไทย 
(DCP) รุ่น 25/2547  สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

  37th ASEAN Japan Business Meeting  
    ณ สำธำณรัฐแหง่สหภำพพม่ำ 
   Japan Association of Corporate Executive 
 

  ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 

ประธำนกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร  
 
 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
ประธำนคณะกรรมกำร 

บริษัท ศรีสวสัดิ ์พำวเวอร์ 
1979 จ ำกดั 
บริษัท ไซยะบรีุ พำวเวอร์ 
จ ำกดั 
 
บริษัทไทยศรีประกนัภยั จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท สแกน อินเตอร์ จ ำกดั 
 

        



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     ปัจจบุนั รองประธำนคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ กลุ่มบริษัทคงิเพำเวอร์ 
     ปัจจบุนั กรรมกำรท่ีปรึกษำ คณะบริหำรธุรกิจ สถำบนั

บณัฑติพฒันบริหำรศำสตร์ 
     2551 Visiting Fellow ADB Institute หวัข้อ 

“Thailand’s Crisis and 
Recovery” 

     2550 Visiting Professor มหำวทิยำลยัโยโกฮำมำ 
ประเทศญ่ีปุ่ น 

        
        



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

2. นำยปลิว  ตรีวศิวเวทย์(1) (2) 
 กรรมกำรและรองประธำน

กรรมกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปริญญำโท วิศวกรรมไฟฟ้ำ มหำวิทยำลยัโอซำก้ำ
ประเทศญ่ีปุ่ น 

 ปริญญำตรี วศิวกรรมไฟฟ้ำ มหำวิทยำลยัโอซำก้ำ
ประเทศญ่ีปุ่ น 
 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรกรรมกำรบริษัทไทย 
(DCP) รุ่น 50/2547 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

 
 
 
 
 
 
 

0.075% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจบุนั 
 

2554- ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

 

กรรมกำรและรองประธำนกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำรประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรสภำสถำบนัผู้ทรงคณุวฒุิ 
 
ประธำนกรรมกำร/ประธำน
กรรมกำรบริหำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
และกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท เซำท์อีสท์ เอเซีย      
เอนเนอร์จี จ ำกดั 
บริษัท ไฟฟ้ำ น ำ้งมึ 2 จ ำกดั 
สถำบนัเทคโนโลย่ีพระจอม
เกล้ำเจ้ำคณุทหำรรำชกระบงั 
บริษัท รถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ทำงดว่นกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกดั 
(มหำชน) 



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

3.นำยเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียง 
 

69  ปริญญำโท สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัเคโอ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยทนุ
ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

 ปริญญำตรี สำขำวิชำเศรษฐศำลตร์ 
มหำวทิยำลยัฮิโตสบึำชิ ประเทศญ่ีปุ่ น 

 หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program(DAP) รุ่น 34/2548  สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

  หลกัสตูร Audit Committee Program 
(ACP22/2551)สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

0.025% ไม่มี 2549 - ปัจจุบนั 
 
 
 

2550 – ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

 
 

ปัจจบุนั 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง
และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
บริษัท ประปำปทมุธำนี จ ำกดั 
บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท สตำซำนิตำร่ี แวร์ จ ำกดั 
 
 
บริษัท สตำร์ทำนิตำร่ี แวร์ 
จ ำกดั 

        
        



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

     ปัจจบุนั 
 

ท่ีปรึกษำ สมำคมไทย-ลำวเพ่ือมิตรภำพ 
ในพระบรมรำชปูถมัภ์สมเด็จ
พระเทพรัตน์รำชสดุำสยำม
บรมรำชกมุำรี 

     ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร มลูนิธิชีวติพฒันำ ในพระ
รำชปูถมัภ์สมเดจ็พระเจ้ำพ่ี
นำงเธอเจ้ำฟ้ำกลัยำนิวฒันำ 
กรมหลวงนรำธิวำสรำช
นครินทร์ 

     2546-2547 ท่ีปรึกษำ กองทนุ 30 ปี ตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

     2546-2547 กรรมกำร 
และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและ
น ำเข้ำแหง่ประเทศไทย 

     2545 - 2547 รองผู้วำ่กำร ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
     2544-2547 กรรมกำร บจ. ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) (TSD) 



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

4. นำยสมนกึ  ชยัเดชสริุยะ 
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปริญญำโท  สำขำวชิำกฎหมำย จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

 ปริญญำตรี สำขำวิชำกฎหมำย จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 
 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรกรรมกำรบริษัทไทย 
(DCP) รุ่น 46/2547  สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program(DAP) รุ่น 9/2547  สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Audit Committee Program(ACP) รุ่น 
9/2548 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท
ไทย 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2549 – ปัจจบุนั 
 
 
 

ปัจจบุนั 
 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 

2542 – 2543 
 

2540 - 2541 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
กรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
และกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ. 
 
รองอธิกำรบดี 
 
กรรมกำรและกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรและผู้อ ำนวยกำร 
 
ผู้วำ่กำร 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
บริษัท ทำงยกระดบัดอนเมือง 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
บริษัท คำเธ่ย์ลีสแพลน จ ำกดั 
(มหำชน) 
มหำวทิยำลยันวมินทรำธิรำช 
(มหำวิทยำลยักรุงเทพ) 
บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จ ำกดั 
 
องค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร 
(อ.ต.ก.) 
กำรทำงพิเศษแหง่ประเทศไทย 



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

5.นำยไพรัช  เมฆอำภรณ์ 
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำ และ

ก ำหนดค่ำตอบแทน 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรบรรษัทภิบำล 

 

68  ปริญญำโท สำขำวิชำวศิวกรรมเคร่ืองกล 
มหำวทิยำลยัแหง่รัฐแคลิฟอร์เนียลองบีช 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

 หลกัสตูร Directors Certification 
Progam(DCP) รุ่น 81/2549 สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program(DAP) รุ่น 18/2547  สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Audit Committee Program(ACP) รุ่น 
17/2550 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท
ไทย 

 หลกัสตูร The Board’s Role in Managers and 
Acquisitions สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 
 

- ไม่มี 2549-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

2550 – ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

 
 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ  
และก ำหนดคำ่ตอบแทน 
และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
 
 
บริษัท ประปำปทมุธำนี จ ำกดั 
บริษัท ไทยออฟตคิอล กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท ดำ่นช้ำงไบโอ-เอ็น 
เนอร์ย่ี จ ำกดั 
บริษัท ภเูขียวไบโอ-เอ็นเนอร์ย่ี 
จ ำกดั 
 



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

   Advanced Management Program: The 
International Senior Manager’s Program 

 

  2539 – ม.ค.
2546 

 

กรรมกำรผู้จดักำร 
 
 

บริษัท สยำมครำฟท์
อตุสำหกรรม จ ำกดั 
บริษัท อตุสำหกรรมกระดำษ
ครำฟท์ไทย จ ำกดั 
บริษัท กระดำษสหไทย
อตุสำหกรรม จ ำกดั 

        
        
        
        
        
        
        
        



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

6. นำยณรงค์  แสงสริุยะ (1) (2) 
 กรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร 

70  ปริญญำตรี สำขำวิชำวศิวกรรมโยธำ                         
จฬุำลกรณ์มหำวิทยำลยั 

 

0.00002
% 

ไม่มี ปัจจบุนั 
 

2554-ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 

กรรมกำร  
และประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท บำงปะอินโคเจน     
เนอเรชัน่ จ ำกดั 
บริษัท ไฟฟ้ำน ำ้งมึ 2 จ ำกดั 

   หลกัสตูรประกำศนียบตัรกรรมกำรบริษัทไทย 
(DCP) รุ่น 54/2548  สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

  ปัจจบุนั กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จดักำร
ใหญ่อำวโุส กลุ่มงำนปฏิบตัิกำร
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกดั 
(มหำชน) 

     ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เซ้ำท์อีสท์ เอเชีย          
เอนเนอร์จี จ ำกดั 

        



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 10 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

7. นำงพเยำว์  มริตตนะพร (1) (2) 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนด   

คำ่ตอบแทน 
 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

57  ปริญญำโท กำรบริหำรธุรกิจ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี  
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรกรรมกำรบริษัทไทย 
(DCP) รุ่น 48/2547  สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Role of the Compensation 
Committee รุ่น 9/2552 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำร
ตลำดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 11/2553 

- ไม่มี 2554-ปัจจบุนั 
 

2554-ปัจจบุนั 
 

2550-ปัจจบุนั 
 

2547-ปัจจบุนั 
 
 

กรรมกำรผู้จดักำร 
  
กรรมกำร 
 
กรรมกำรผู้จดักำร 
 
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 

บริษัท ทำงดว่นกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ไซยะบรีุ พำวเวอร์ 
จ ำกดั 
บริษัท ทำงดว่นกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ทำงดว่นกรุงเทพเหนือ 
จ ำกดั 

        



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 11 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

8.ดร.สมบตั ิ กิจจำลกัษณ์ (1) (2) 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 

 

57  ปริญญำเอก สำขำวิชำวศิวกรรมศำสตร์ (ปฐพี
วศิวกรรม) มหำวทิยำลยัอินส์บรุค  ประเทศ
ออสเตรีย 

 ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ (ปฐพีวศิวกรรม) 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 81/2549 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program(DAP) รุ่น 36/2548  สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 

0.072 % ไม่มี ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 
 

กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำร  
 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำร 
 
 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท รถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ท
เวร์ิค จ ำกดั 
 

        



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 12 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

9.นำยสวุชิ  พึง่เจริญ 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 

 

70  ปริญญำโท สำขำวิชำรัฐศำสตร์ แขนงวชิำกำร
เมืองกำรปกครอง 
มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

 ปริญญำตรี สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ มหำวทิยำลยั
โตฮอคก ุประเทศญ่ีปุ่ น 

 หลกัสตูร Director Certification Program  
      (DCP) รุ่น 37/2546  สมำคมส่งเสริมสถำบนั  
     กรรมกำรบริษัทไทย 
  หลกัสตูรประกำศนียบตัรชัน้สงู กำรบริหำร 
     เศรษฐกิจสำธำรณะส ำหรับนกับริหำรระดบัสงู 

       รุ่นท่ี 1/2546 สถำบนัพระปกเกล้ำ 
 

- ไม่มี ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 

2546-2549 
 
 

กรรมกำรและกรรมกำรบหิำร 
 
ท่ีปรึกษำ 
 
กรรมกำรผู้จดักำร 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ทำงดว่นกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ทำงดว่นกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) 

        
        



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 13 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

10. นำยเรียวทำโร ซูมิ (2) 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรสรรหำรและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 
 

54  ปริญญำตรี สำขำพำณิชศำสตร์ มหำวิทยำลยั 
วำซำดะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
 

 

- ไม่มี พ.ย. 2555 - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร 
และกรรมกำรสรรหำและก ำหนด   
คำ่ตอบแทน 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

    ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

รองประธำนอำวโุส และ
ผู้อ ำนวยกำรใหญ่  
 
 
ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร ฝ่ำยพฒันำ
โครงกำร 2 แผนกธุรกิจโครงกำร
พืน้ฐำน  
ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร ฝ่ำยพฒันำ
โครงกำร 1  แผนกธุรกิจโครงกำร
พืน้ฐำน  
กรรมกำร 

แผนกธุรกิจโครงกำรโครงสร้ำง
พืน้ฐำน ภำคพืน้เอเชียแปซฟิิค 
บริษัท มิตชุย (เอเซียแปซฟิิค) 
พี ที อี จ ำกดั ประเทศสิงคโปร์ 
บริษัท มิตซุย (โตเก่ียว)  จ ำกดั 
 
 
บริษัท มิตซุย (โตเก่ียว)  จ ำกดั 
 
 
บริษัท มิตซุย (บรำซลิ)  จ ำกดั 

        
        



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 14 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

11. นำยโทโมโนริ  ซูซูกิ (2) 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

45         ปริญญำตรี  สำขำวชิำพำณิชยกรรม  
      มหำวิทยำลยัวำเซดะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
 หลกัสตูร  Director Certification Program 

(DCP) รุ่น 154/2554 

- ไม่มี ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 

กรรมกำร กรรมกำรบริหำรและ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
กรรมกำร 
 
รองผู้จดักำรทัว่ไป แผนก 2 
ฝ่ำยพฒันำโครงกำรพลงังำนขัน้ท่ี 1 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิง้ส์
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
บริษัท. มิตซุย แอนด์ โค ลิมิต
เตด็ โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
จ ำกดั 

        
        

 



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 15 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

12. นำยสมโพธิ  ศรีภมูิ (1) (2) 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 กรรมกำรผู้จดักำร 

 

54  ปริญญำโท กำรวำงแผนทรัพยำกร และกำร
บริหำรจดักำร สถำบนับณัฑติศกึษำ กองทพัเรือ 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำโท วิศวกรรมโยธำ (วศิวกรรมโครงสร้ำง) 
มหำวทิยำลยัแคลิฟอร์เนียเบร์ิกเลย์           
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำตรี วศิวกรรมโยธำ วิทยำลยักำรทหำร
เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรกรรมกำรบริษัทไทย 
(DCP) รุ่น 73/2549  สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

 Building New Business in Established 
Organizations, USA 

0.054% ไม่มี 2548-ปัจจบุนั 
 
 
 

2554- ปัจจบุนั 
 

2553-ปัจจบุนั 
 

2552-ปัจจบุนั 
2550-ปัจจบุนั 

 

กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
และกรรมกำรผู้จดักำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำรผู้จดักำร 
กรรมกำร 
 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ไทยวอเตอร์  
โอเปอเรชัน่ส์ จ ำกดั 
บริษัท ประปำปทมุธำนี จ ำกดั 
บริษัท ประปำปทมุธำนี จ ำกดั 
 

        
        



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 16 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

13. นำยสมเกียรต ิปัทมมงคลชยั 
 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและ

กำรเงิน 
 

41  ปริญญำโท บญัชีมหำบณัฑติ (สำขำกำรบญัชี )
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

 ปริญญำตรี พำณิชศำสตร์และกำรบญัชี 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรกรรมกำรบริษัทไทย 
(DCP) รุ่น 121/2552  สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Directors Accreditation 
Program(DAP) รุ่น 79/2552  สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูร What does it take to be and MD of 
listed Company? 

- ไม่มี 2548 – ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

 
ปัจจบุนั 

2553-2548 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
ผู้ช่วยผู้จดักำรตรวจสอบบญัชี 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ประปำปทมุธำนี จ ำกดั 
บริษัท ไทยวอเตอร์               
โอเปอเรชัน่ส์ จ ำกดั 
บริษัท บำงเขนชยั จ ำกดั 
บริษัท ส ำนกังำน เอินส์ท 
แอนด์ ยงั จ ำกดั 

        



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 17 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

14. น.ส.ปทดิำ  ไชยเสน  
 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกร

บคุคลและธุรกำร 

48  ปริญญำโท ครุศำสตร์มหำบณัฑติ  
      (สำขำกำรบริหำรกำรศกึษำ) จุฬำลงกรณ์      

มหำวทิยำลยั 
 ปริญญำตรี รัฐศำสตร์มหำบณัฑติ  

      (สำขำกำรบริหำรบคุคล) จฬุำลงกรณ์      
มหำวทิยำลยั 

 

0.0187
% 

ไม่มี 2549 – ปัจจบุนั 
 

2536-2549 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล
และธุรกำร 
ผู้จดักำรฝ่ำยบคุคล 
 
 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท บำงกอกไมโคร บสั 
จ ำกดั 

     หลกัสตูร What does it take to be and MD of 
listed Company? 

     



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 18 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

15. นำยสมภล กฤษฎำสิมะ 
  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 

56  ปริญญำโทบริหำรธุรกิจมหำบณัฑติ จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

 เศรษฐศำสตร์มหำบณัฑติ (เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ) 
สถำบนับนัฑติพฒันบริหำรศำสตร์ 

 ปริญญำตรี วศิวกรรมศำสตร์บญัฑิต (โยธำ) 
มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 
 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรกรรมกำรบริษัทไทย 
(DCP) รุ่น 110/2551  สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 
หลกัสตูร What does it take to be and MD of 
listed Company? 

      - ไม่มี 2553-2556 
 

2553-2554 
 

2550-2552 
2538-2552 

 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 
 
กรรมกำร กรรมกำรผู้จดักำร 
 
 กรรมกำรผู้จดักำร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบตัิกำรและ
พฒันำธุรกิจ 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอ
เรชัน่ส์ จ ำกดั 
บริษัท บีเจที วอเตอร์ จ ำกดั 
บริษัท ประปำปทมุธำนี จ ำกดั 

   
 
 
 

     
       
       



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 19 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

16. นำยศิวำ นำคธำรีย์ 
   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวเิครำะห์กำร
ลงทนุ 

56   ปริญญำโท รัฐประศำสนศำลตร์มหำบณัฑิต  
สถำบนับนัฑติพฒันบริหำรศำสตร์ 

 ปริญญำตรี วทิยำศำสตร์บณัฑติ (คณิตศำสตร์)  
มหำวทิยำลยับรูพำ 
 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัรกรรมกำรบริษัทไทย 
(DCP) รุ่น 73/2549  สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

        หลกัสตูร What does it take to be and MD of   
Listed Company? 

- ไม่มี 2554– 2556 
 
 

2553-2554 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวเิครำะห์กำรลงทนุ 
 
 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศ 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

    2550 – 2552 Executive Vice President, 
Funding & Securities 

บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ำกดั (มหำชน)  

    2546 - 2550 Executive Vice President,  
Finance  & MIS 

บริษัท ซนัเทคกรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

 
 
 
 
 
 
 

       



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 20 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

17. นำยชชัวำล เทียนประเสิรฐกิจ 
   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศ 

48  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรจดักำร
มหำวทิยำลยัศรีปทมุ 

 ปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
ภำควชิำสถิต ิสำขำคอมพิวเตอร์ จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 
 

        หลกัสตูร What does it take to be and MD of   
         Listed Company? 

- ไม่มี 2554- 2556 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศ บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

     
2553-2554 

 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 

 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 

    2551 –2553 ผู้จดักำรอำวโุส ส่วนพฒันำธุรกิจ บริษัท รถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) 

    2547 – 2550 
 

2544-2547 

ผู้จดักำรส่วนสนบัสนนุ 
 
ผู้จดักำรส่วนสำรสนเทศ 

บริษัท รถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) 
JV-CKET (กิจกำรร่วมค้ำ 
โครงกำรรถไฟฟ้ำกรุงเทพ) 

 
 
 
 

       



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 21 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

18. นำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจนัทร์ 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนกรรมกำร 
    ผู้จดักำร 
  เลขำนกุำรบริษัท 

49    ปริญญำโท กำรจดักำรมหำบณัฑติ  
     มหำวทิยำลยัมหิดล 
   ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบณัฑติ (กำรบญัชี) 
     มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 
 

 หลกัสตูร TMA-Management Development 
Program รุ่นท่ี 18 
   หลกัสตูร Effective Minutes Taking (EMT) 
     รุ่น 24/2012  
  หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) 
     รุ่นท่ี 43/2011 
 หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP)  
     รุ่นท่ี 2/2011 
    หลกัสตูร What does it take to be and MD of   
     Listed Company? 

- ไม่มี 2554-ปัจจบุนั 
 

2539 -2554 
2536 -2538 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนกรรมกำร
ผู้จดักำร 
ผู้จดักำรส่วน บญัชีและกำรเงิน 
ผู้จดักำรส่วน บญัชีและกำรเงิน 
 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ประปำปทมุธำนี จ ำกดั 
บริษัท อินเดก็ซ์ อินเตอร์  
เนชัน่แนล กรุ๊ป จ ำกดั 

       
       

        



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 22 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

19. นำยณฐัพนธ์  กลิ่นห้ำวหำญ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและ
ก่อสร้ำง 

47    ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
     มหำวทิยำลยันเรศวร 
   ปริญญำตรี วศิวกรรมศำสตร์  
     สำขำวศิวกรรมเคร่ืองกล สถำบนัเทคโนโลย่ี 
     รำชมงคล 
      

 

0.011% ไม่มี 2555-ปัจจบุนั 
 

2554-2555 
 

2546-2553 
 

2544-2546 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและ
ก่อสร้ำง 
ผู้จดักำรส่วนปฏิบตัิกำรโครงกำร 
 
หวัหน้ำแผนกซอ่มบ ำรุง 
 
ผู้จดักำรโครงกำรส่วนงำนตดิตัง้ 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ 
จ ำกดั 
บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ 
จ ำกดั 
บริษัท ไทโก้ เอิร์ท เทค   
(ประเทศไทย) จ ำกดั 



 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 

หมายเหตุ เป็นกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ โดยมเีงื่อนไขคอื 
(1) กรรมการ ดงัต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกนั คอื นายปลวิ ตรวีศิวเวทย์ นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์นายณรงค ์แสงสุรยิะ นายสมบตั ิกจิจาลกัษณ์ นางพเยาว ์มรติตนะพร นายสมโพธ ิศรภีมู ิหรอืนายสุวชิ พึง่เจรญิ ลงนามร่วมกบักรรมการคนหนึ่งคนใดดงัต่อไปนี้ นายเรยีทาโร ซมู ิหรอื โทโมโนร ิซูซกู ิรวม
เป็นสองคนและประทบัตราบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและผูม้อี านาจควบคุมทุกรายมคีุณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

     
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 23 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 

20 นำยหงษ์ทอง อำทติย์ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรลกูค้ำ 

46    ปริญญำโท วศิวกรรมศำสตร์มหำบณัฑิต  
     โครงสร้ำงพืน้ฐำนและกำรบริหำร 
     มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
   ปริญญำตรี  วศิวกรรมศำสตร์  
     สำขำวศิวกรรมเคร่ืองกล สถำบนัเทคโนโลย่ี 
     พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 

0.00001
% 

ไม่มี 2555-ปัจจบุนั 
 

2554-2555 
2548-2553 

 
2544-2547 
2543-2544 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรลกูค้ำ 
 
ผู้จดักำรส่วนปฎิบตัิกำร 
หวัหน้ำแผนกวศิวกรรมและก่อสร้ำง 
 
ผู้จดักำรสนำมงำนทอ่ประปำ 
ผู้จดักำรฝ่ำยวิศวกรรม 

บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
บริษัท ประปำปทมุธำนี จ ำกดั 
บริษัท น ำ้ประปำไทย จ ำกดั 
(มหำชน) 
กิจกำรร่วมค้ำ JWTWCK 
บริษัท ไทยเครนอินเตอร์เนชัน่
แนล จ ำกดั  
บริษัท เอส วี เอส คอนซนั
แตนท์ จ ำกดั 

 
 
 
 
 


