
 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1 

รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
1. ดร.ทนง พิทยะ  
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำร 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 17 ธันวำคม 
2551 

 

68  ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยนอร์ทเวสเทิร์น   ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำโท เศรษฐศำสตร ์
มหำวิทยำลัย นอร์ทเวสเทิร์น   ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร ์
 มหำวิทยำลัย โยโกฮำมำ   ประเทศญี่ปุ่น 

0.0085% 
  

ไม่มี 2552 – ปัจจุบัน 
 
2555 - ปัจจุบัน 
 
2555 – ปัจจุบัน 
 
2555 – ปัจจุบัน 
 
2555 – ปัจจุบัน 

กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร 
 
ประธำนกรรมกำร 

บมจ. ทีทีดับบลิว   
 
บมจ.ซีเค พำวเวอร์  
 
บจ.แอดไวซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป 
 
บมจ.ไทยศรีประกันภัย  
 
บมจ. สแกน อินเตอร์ 

   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547   
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

 
 
 
 
 
 
 

 

  2553 - ปัจจุบัน 
  
 
 
 

ประธำนกรรมกำร  
 

บจ. ไซยะบุรี พำวเวอร์  
 
 
 
 



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
2. นำยปลิว  ตรีวิศวเวทย์(1) (2) 
 กรรมกำร 
 รองประธำนกรรมกำร 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 26 
กันยำยน 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปริญญำโท วิศวกรรมไฟฟ้ำ  
มหำวิทยำลัยโอซำก้ำ  ประเทศญีปุ่่น 

 ปริญญำตรี วศิวกรรมไฟฟ้ำ  
มหำวิทยำลัยโอซำก้ำ   ประเทศญี่ปุน่ 

 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง (วตท.) รุ่น 4/2550 
        สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน  
 หลักสูตร Director Accrediation Program (DAP) รุ่น 18/2547 
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 50/2547  
        สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย         
 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 15/2547 
        สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตรป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) รุ่น 366 
        วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 

 
 
 
 
 
 

0.0275% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2549-ปัจจุบัน 
2554- ปัจจุบัน 
 
2553-ปัจจุบัน 
 
2549-ปัจจุบัน 
2547- ปัจจุบัน 
2541-ปัจจุบัน 
 
 
 
2550-ปัจจุบัน 
 
2546-ปัจจุบัน 
 
2537-ปัจจุบัน 
 

กรรมกำร    รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร  ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและบริหำร
ควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรบริหำร   

บมจ. ทีทีดับบลิว  
บมจ. ซีเค พำวเวอร์  
 
บจ. ไซยะบุรี พำวเวอร์ 
 
บจ. ไฟฟ้ำ น้ ำงึม 2  
บจ.เซำท์อีสท์ เอเซีย เอนเนอร์จี 
บมจ. ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ
กรุงเทพ  
 
 
บมจ. ช.กำรช่ำง   
 
บมจ. ช.กำรช่ำง   
 
บมจ. ช.กำรช่ำง   



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่
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ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
3.นำยเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 
 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 26 
กันยำยน 2549 

 

71  ปริญญำโท สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  
         มหำวิทยำลัยเคโอ  ประเทศญี่ปุ่น  
         โดยทุนธนำคำรแห่งประเทศไทย 
 ปริญญำตรี สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์  

         มหำวิทยำลัยฮิโตสึบำชิ  ประเทศญี่ปุ่น 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program(DAP) รุ่น 34/2548   

        สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0250% ไม่มี 2549-ปัจจุบัน 
 
 
 
2555-ปัจจุบัน 
 
2550–ปัจจุบัน 
2550-.ปัจจุบัน 
 
2546-2547 
 
2546-2547 
 
2545-2547 
2544-2547 

 

กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
กรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ที่ปรึกษำ 
 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
รองผู้ว่ำกำร 
กรรมกำร 

บมจ. ทีทีดับบลิว   
 
 
 
บมจ. ซีเค พำวเวอร์  
 
บจ. ประปำปทุมธำนี  
บจ. สตำร์ซำนิทำรี่ แวร์  
 
กองทุน 30 ปี ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและ
น ำเข้ำแห่งประเทศไทย 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
บจ.ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

        



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
4. นำยสมนึก  ชัยเดชสุริยะ 
 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน 
 ประธำนกรรมกำรบรรษัท 

ภิบำล 

 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 26 
กันยำยน 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปริญญำโท  สำขำวิชำกฎหมำย  
         จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 ปริญญำตรี สำขำวิชำกฎหมำย  

         จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 46/2547   

         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program(DAP) รุ่น 9/2547   

         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 9/2548  

         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 ปริญญำบตัร  วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 
 เนติบัณฑิต  ส ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตสภำ 

 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2549 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2555 – ปัจจุบัน 
 
2550 - ปัจจุบัน 
 
2547 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2547 – ปัจจุบัน 
 
2542 – 2543 
2540 – 2541 
2538 – 2540 
2537 - 2538 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ    
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภบิำล 
รองอธิกำรบดี 
 
กรรมกำร   ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอิสระ   กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนอนุกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง และอนุกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 
กรรมกำร  ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 
กรรมกำรและผู้อ ำนวยกำร 
ผู้ว่ำกำร 
รองผู้ว่ำกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 
รองผู้ว่ำกำรฝ่ำยกฎหมำยและกรรม
สิทธ์ที่ดิน 

บมจ. ทีทีดับบลิว  
 
 
 
 
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 
(มหำวิทยำลัยกรุงเทพมหำนคร) 
บมจ. ไทยศรีประกันภัย  
 
บมจ. ทำงยกระดับดอนเมือง  
 
 
 
บมจ. คำเธ่ย์ลีสแพลน  
 
องค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร  
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
5.นำยไพรัช  เมฆอำภรณ์ 
 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำ       

         และก ำหนดค่ำตอบแทน 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 26 
กันยำยน 2549 

 

70  ปริญญำโท สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล  
         มหำวิทยำลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียลองบีช  ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 ปริญญำตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  

        จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 หลักสูตร Directors Certification Progam(DCP) รุ่น 81/2549  

         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program(DAP) รุ่น 18/2547   

         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Audit Committee Program(ACP) รุ่น 17/2550  

         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร The Board’s Role in Managers and   Acquisitions  

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
 Advanced Management Program: The International Senior 

Manager’s Program 
         Harvard University, Graduate School of Business           
         Administration, U.S.A. 

 

- ไม่มี 2549-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2550 – ปัจจุบัน 
2547-ปัจจุบัน 
 
 
2557-ปัจจุบัน 
2539 - 2546 
 
2532 - 2539 
 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ  
และก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำร   ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ   
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 

บมจ. ทีทีดับบลิว  
 
 
 
 
บจ. ประปำปทุมธำนี  
บมจ. ไทยออฟติคอล กรุ๊ป  
 
 
บมจ. ไทยออฟติคอล กรุ๊ป  
บจ. สยำมครำฟท์อุตสำหกรรม 
 
บจ. กระดำษสหไทยอุตสำหกรรม 
บจ. ผลิตภัณฑ์กระดำษไทย 
บมจ. กระดำษสหไทย 
 

        
        
        



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
6. นำยณรงค์  แสงสุริยะ (1) (2) 
 กรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 11 
กันยำยน 2543 

 

71  ปริญญำตรี สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ                          
         จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548   
        สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

 

0.00003 % ไม่มี 2543-2558 
 

2556-ปัจจุบัน 
 

2554-ปัจจุบัน 
2552-ปัจจุบัน 
2549-ปัจจุบัน 
2547-ปัจจุบัน 
2555-ปัจจุบัน 

กรรมกำร    
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภบิำลและ 
บริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำร 
กรรมกำร  ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร   กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและบริหำร 
ควำมเสี่ยง 

บมจ. ทีทีดับบลิว  
 
บมจ. ซีเค พำวเวอร์  
 
บมจ. ซีเค พำวเวอร์  
บจ. บำงปะอินโคเจนเนอเรชั่น  
บจ. ไฟฟ้ำน้ ำงึม 2  
บจ.เซ้ำท์อีสท์เอเชียเอนเนอร์จี 
บมจ. ช.กำรช่ำง 

     2550-ปัจจุบัน 
 

2544-ปัจจุบัน 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำร 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
กลุ่มงำนปฏิบัติกำร 

บมจ. ช.กำรช่ำง 
 
บมจ. ช.กำรช่ำง 
 

   
 
 
 

  2537-ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร บมจ. ช.กำรช่ำง 



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
7.ดร.สมบัติ  กิจจำลักษณ ์(1) (2) 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 26 
กันยำยน 2543 

 

59  ปริญญำเอก สำขำวิชำวศิวกรรมศำสตร์  (ปฐพีวิศวกรรม)  
        มหำวิทยำลัยอินส์บรุค    ประเทศออสเตรีย 
 ปริญญำตรแีละโท สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (โยธำ)  
         จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549  
        สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 36/2548 
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 

19/2548 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

0.0716 % ไม่มี 2543-ปจัจุบัน 
 
2557-ปัจจุบัน 
 
2554-ปัจจุบัน 
 
2552-ปัจจุบัน 
2547-ปัจจุบัน 
2547-2554 
2544 - 2553 
2543-2554 
 

กรรมกำร   
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
 
รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร   
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
กรรมกำรผู้จัดกำร 
 

บมจ. ทีทีดับบลิว  
 
บมจ. ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ
กรุงเทพ  
บมจ. ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ
กรุงเทพ 
บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค  
บมจ. รถไฟฟ้ำกรุงเทพ  
บมจ. รถไฟฟ้ำกรุงเทพ  
บมจ. ช.กำรช่ำง 
บมจ. รถไฟฟ้ำกรุงเทพ 
 

   
 
 
 
 
 
 

     



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
8.นำยสุวิช  พ่ึงเจริญ(1) (2) 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 26 
กันยำยน 2549 

 

69  ปริญญำโท สำขำวิชำรัฐศำสตร์  แขนงวิชำกำรเมืองกำรปกครอง         
         มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ  

         มหำวิทยำลัยโตฮอคกุ ประเทศญี่ปุ่น 
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 37/2546 
       สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
  หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง กำรบริหำร 
       เศรษฐกิจสำธำรณะส ำหรับนักบรหิำรระดับสูง  รุ่น 1/2546 

  สถำบันพระปกเกลำ้ 

   หลักสูตรประกำศนียบัตรชั้นสูง กำรเมืองกำรปกครองในระบบ  
          ประชำธิปไตย รุ่น 8/2547 

  สถำบันพระปกเกล้ำ 

  หลักสูตร Mini MBA 
 มหำวิทยำลัยเบิร์คเล่ย  ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 
 
 
 

 

- ไม่มี 2549-ปัจจุบัน 
2546-2549 
 
 
2539-2546 
2537-2539 
 
2532-2537 

กรรมกำร  และกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
 
 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
 
ผู้จัดกำรทั่วไป 

บมจ. ทีทีดับบลิว  
บมจ. ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ
กรุงเทพ  
 
บจ. ทำงด่วนกรุงเทพเหนือ   
บมจ. ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ
กรุงเทพ  
บมจ. ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ
กรุงเทพ  
 
 
 

        



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
 9. นำยโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ (2) 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 14 
สิงหำคม 2557 

 

43  ปริญญำตรี  สำขำวิชำเศรษฐศำสตรแ์ละบริหำรธุรกิจ  
            มหำวิทยำลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 

57/2549  
            สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)  รุ่น 

78/2549สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 

- ไม่มี 2557-ปัจจุบัน 
 
 
2557-ปัจจุบัน 
2557-ปัจจุบัน 
 
2557-ปัจจุบัน 
2557-ปัจจุบัน 
 
2550-2552 
2549-2552 
2549 
 
2542-2549 

กรรมกำร     
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ผู้จัดกำรฝำ่ยพัฒนำโครงกำร
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและพลังงำน 
ผู้จัดกำรฝำ่ยโครงกำรและโรงงำน 

บมจ. ทีทีดับบลิว 
 
 
บจ. ประปำปทุมธำนี  
บจ. มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ 
(ประเทศไทย)  
บจ. มิตรพำวเวอร์ (ไทยแลนด์)  
บจ. มิตรพำวเวอร์ แคปปิตอล 
(ไทยแลนด์)  
บจ. ประปำปทุมธำนี  
บมจ. ทีทีดับบลิว  
บจ. มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ 
(ประเทศไทย)  
บจ. มิตซุย แอนด์ โค ลิมิเต็ด
(โตเกียว)  

   
 
 
 
 

     



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 10 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
  10. นำยยำสุทำกะ  ซูซูกิ  (2) 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 7 เมษำยน 
2558 

 

52  ปริญญำโท วิศวกรรมเครื่องกล  
มหำวิทยำลัยโตฮอคกุ ประเทศญีปุ่่น 

 ปริญญำตรี วศิวกรรมเครื่องกล 
มหำวิทยำลัยโตฮอคกุ ประเทศญีปุ่่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
 
 
 
2557-ปัจจุบัน 
 
 
 
2557-ปัจจุบัน 
 

กรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
 
รองประธำนอำวุโสแผนกธุรกิจ
โครงกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
หน่วยงำนธุรกิจ ภูมิภำคเอเชีย 
แปซิฟิก 
รองประธำนอำวุโส และผู้อ ำนวยกำร
ใหญ่แผนกธุรกิจโครงกำรโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
 

บมจ.ทีทีดับบลวิ  
 
 
 
บจ. มิตซุย แอนด์ คัมปะนี จ ำกัด  
 
 
 
บจ. มิตซุย (เอเชียแปซิฟิก) พีทีอี 
จ ำกัด ประเทศสิงคโปร ์
 
 
 



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 11 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
  11. นำงพเยำว์  มริตตนะพร (1) (2) 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 17 
กุมภำพันธ์ 2558 

 

58  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

 ปริญญำตรี  กำรบญัชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 48/2547 
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 9/2552 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 11/2553) 

สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2554-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2554-ปัจจุบัน 
 
2547-ปัจจุบัน 
 
 

กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและบริหำร
ควำมเสี่ยง 
กรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำร     
 
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
 
 
 

บมจ.ทีทีดับบลวิ  
 
 
 
 
บมจ. ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ
กรุงเทพ  
 
 
 
บจ. ไซยะบุรี พำวเวอร์ 
 
บจ. ทำงด่วนกรุงเทพเหนือ   



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 12 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
  12. นำยชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (1) (2) 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรผู้จัดกำร 
 
วันท่ีได้รับกำรแต่งตั้ง 15 มีนำคม 
2557 

 

62  Master of Business Administration  
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แหง่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

 Master of Science (Mathematics and Computer Science) 
        University of Louisville, Kentuckly, U.S.A. 
 ปริญญำตรี  สถติิศำสตร์บัณฑิต คณะพำณิชย์ศำสตรแ์ละกำรบัญชี 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 18/2545 
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2545 
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 20 
         วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร  สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ 
 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง (วตท.)รุ่น  3/2549 

สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน   
 ประกำศนียบัตรหลักสูตรกำรก ำกับดแูลกิจกำรส ำหรบักรรมกำร

และผูบ้ริหำรระดบัสูงของรัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชน รุ่น 12  
         สถำบันพระปกเกล้ำ 
 ประกำศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงด้ำนกำรค้ำและกำร

พำณิชย์ รุ่น 6  สถำบันวิทยำกำรกำรคำ้  มหำวิทยำลัยหอกำรคำ้ 
 ประกำศนียบัตรหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส ำหรบัผู้บริหำรระดับสูง 

รุ่น 1 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- ไม่มี 2557-ปัจจุบัน 
 
 
 
2557-ปัจจุบัน 
2557-ปัจจุบัน 
2555-2557 
2554-ปัจจุบัน 
 
2554-2557 
 
 
 
2554-2555 
2554-2555 
2550-2554 
 
2544-2550 
 
2544-2550 

กรรมกำร, กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำร    กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร    กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
รักษำกำรผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
สำยงำนบริหำร    
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร    กรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่
ประธำนกรรมกำรบริหำร  
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร  
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่

บมจ.ทีทีดับบลวิ  
 
 
 
บจ. ประปำปทุมธำนี  
บจ. ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์  
บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ 
บจ.โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณ
ภูมิ 
บมจ. รถไฟฟ้ำกรุงเทพ 
 
 
 
บจ.แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ 
ธนำคำรออมสิน 
ธนำคำรนครหลวงไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 
ธนำคำร เอ ไอ จี เพื่อรำยย่อย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี 
ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย)  



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 13 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
  13.นำยธนัช ศิริเจริญ 

 ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จัดกำร 
สำยงำนปฏบิัติกำร 

 

56  ปริญญำตรี อุตสำหกรรมศำสตร์บัณฑติ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ พระนครเหนือ 
 
 

 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 170/2556   
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program(DAP) รุ่น 99/2555   

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
 หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรน้ ำแบบบูรณำกำรส ำหรับผูบ้ริหำร

ระดับสูง รุ่นที่ 3 
 หลักสูตร What does it take to be and MD of listed Company 

? 
 Business Reporting Program 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
 
 

 
 
 
 
 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
 
 
 
2557-2558 
2554 –ปัจจุบัน 
2546-2553 
 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำน
ปฏิบัติกำร 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝำ่ย
ปฏิบัติกำร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิัติกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
หัวหน้ำแผนกซ่อมบ ำรุง 
 

บมจ. ทีทีดับบลิว 
 
 
 
บมจ. ทีทีดับบลิว 
บจ. ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ 
บจ. บีเจที วอเตอร ์ 
 



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 14 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
  14.นำงสำววลัยณัฐ  ตรีวิศวเวทย ์

 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
สำยงำนบริหำร 

 

45  ปริญญำโท Master of Science in Administrative Studies 
Subconcentration :  Financial Economics 
มหำวิทยำลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ  
         มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
 
 หลักสูตรประกำศนียบัตรส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ (AACP) 

รุ่นที่ 20/2015 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 13/2558) 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 201/2558   
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Beyond Treasury Management 

หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (CFO 
รุ่นที่ 19) 
สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

 หลักสูตรประกำศนียบัตรขั้นสูงกำรบรหิำรเศรษฐกิจสำธำรณะ 
ส ำหรับนักบริหำรระดบัสูง (ปศส.) 
 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำน
บริหำร 
 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำน
กำรเงิน 
 
ผู้อ ำนวยกำรทั่วไป 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
ผู้จัดกำรทั่วไป 
กรรมกำรผู้จดักำร 
 
 
 

บมจ. ทีทีดับบลิว  
 
 
บมจ. ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ
กรุงเทพ  
 
บจ. รุ่งพรชัย 
บจ. ฟ้ำอมรเครื่องจักร 
บจ. อำร์ เอส บี คอนสตรัคชั่น 
บจ. สง่ำ คอนสตรัคชั่น 
บจ. รุ่งพรชัย 
 
 
 



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 15 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
  15. นำยสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย 

 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชแีละ
กำรเงิน 

 

43  ปริญญำโท บัญชีมหำบณัฑิต (สำขำกำรบัญชี )
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

 ปริญญำตรี พำณิชศำสตรแ์ละกำรบัญชี  
         จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 
 East Asia & Pacific Infrastructure Regulatory & ASEAN 

Energy Regulators Network Annual Curent Issues 
Conference 
IBC Asia(S) PTE. LTD. 

  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 
121/2552   

         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program(DAP) รุ่น 79/2552   

         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 หลักสูตร What does it take to be and MD of listed Company 

- ไม่มี 2548-ปัจจุบัน 
2554-2559 
2554-2555 
2550-2559 
2550-2559 
2543-2548 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ผู้ช่วยผู้จัดกำรตรวจสอบบัญช ี

บมจ. ทีทีดับบลิว  
บจ. บำงเขนชัย 
บมจ. ซีเค พำวเวอร์ 
บจ. ประปำปทุมธำนี  
บจ. ไทยวอเตอร์   โอเปอเรชั่นส์  
บจ. ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง  



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 16 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
16. นำงสำวปทิดำ  ไชยเสน  
 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกร

บุคคลและธุรกำร 

50  ปริญญำโท ครุศำสตร์มหำบณัฑิต  (สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ)  
        จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ (สำขำกำรบริหำรบุคคล)  
        จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 

0.0144% ไม่มี 2549 – ปัจจุบัน 
 
2536-2549 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
และธุรกำร 
ผู้จัดกำรฝำ่ยบุคคล 
 
 

บมจ. ทีทีดับบลิว 
 
บจ. บำงกอกไมโครบัส  

   กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง/ระบบกำรจัดกำรข้อมูลที่ส ำคัญ 
 Management Development Program 
         สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย 
 CEO HCM Clinic 
         สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 TMA-Management Development Program  รุ่น 18 
         สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย 
 หลักสูตร What does it take to be and MD of Listed 

Company 
 Business Reporting Program 

  สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย 
 

 

     

   
 

     
       
       



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 17 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
  17. นำงสำวสุดำรัตน์ เจียมจันทร์ 
  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 
     กิจกำรองค์กร 
  เลขำนุกำรบริษัท 

51    ปริญญำโท กำรจัดกำรมหำบณัฑิต  
     มหำวิทยำลัยมหิดล 
   ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรบัญชี) 
     มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
    Advance Audtit Committee Program (AACP) รุ่น 20/2558 
       สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 Directors Certification Program (DCP) รุ่น 186 /2557 
   สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย 

   หลักสูตร TMA-Management Development Program รุ่น 18 
      สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย 
   หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 24/2555 
      สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
   หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 43/2554 
      สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
   หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 2/2554 
      สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
   หลักสูตร What does it take to be and MD of  Listed     
      Company? 
 Business Reporting Program 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
2554-2558 
 
2539 -2554 
2536 -2538 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรองค์กร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกรรมกำร
ผู้จัดกำร 
ผู้จัดกำรสว่นฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
ผู้จัดกำรสว่นฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
 

บมจ. ทีทีดับบลิว 
บมจ. ทีทีดับบลิว 
 
บจ. ประปำปทุมธำนี  
บจ. อินเด็กซ์ อินเตอร์  เนช่ันแนล 
กรุ๊ป  

       
       

        



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 18 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
18.  นำยหงษ์ทอง อำทิตย์ 
 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย 

พัฒนำธุรกิจ 

48    ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต  
      โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรบริหำร 
     มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
   ปริญญำตรี  วิศวกรรมศำสตร์  
     สำขำวิศวกรรมเครื่องกล  
      สถำบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 
 Joint Venture Investment & Business Contract Risk 

Management in Myanmar 
Ideal Forum Co., Ltd. 

 Management Development Program 
สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย 

 The Great Mekhong Investment Forum Euromoney 
Conference 
สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย 

 Business Reporting Program 
       สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
 Professional Presentation Skill 

CC Knowledge Base 
 
 

0.00001 % ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
2555-2558 
2554-2555 
2548-2553 
2544-2547 
2543-2544 
2543-2544 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ 
ผู้จัดกำรสว่นปฎิบตัิกำร 
หัวหน้ำแผนกวศิวกรรมและก่อสรำ้ง 
ผู้จัดกำรสนำมงำนท่อประปำ 
ผู้จัดกำรฝำ่ยวิศวกรรม 
ผู้จัดกำรฝำ่ยวิศวกรรม 

บมจ. ทีทีดับบลิว 
บมจ. ทีทีดับบลิว 
บจ. ประปำปทุมธำนี  
บมจ. น้ ำประปำไทย 
กิจกำรร่วมค้ำ JWTWCK 
บจ. ไทยเครนอินเตอร์เนชั่นแนล  
บจ. เอส วี เอส คอนซันแตนท์  
 
 
 
 



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 19 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
19.นำยชัชวำล เทียนประเสริฐกิจ 
 รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยลูกค้ำสัมพันธ ์

50    ปริญญำโท สำขำกำรจัดกำร  
     มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
   ปริญญำตรี  พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี ภำควิชำสถิติ  
     สำขำคอมพิวเตอร์  
      จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 
 
 Business Reporting Program 

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
 Professional Presentation Skill 

CC Knowledge Base 
 Internal Audit Certify Program 

สภำวิชำชีพบัญช ี
 Marketing Certificate Program 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์
 Integrated Management System for Sustainability Program 

สถำบันเพ่ิมผลผลติแห่งชำต ิ
 หลักสูตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรก ำกับกิจกำรส ำหรับ

ผู้บริหำร 
สถำบันวิทยำกำรจัดกำร TRIS 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
 
2557-2558 
2553-2557 
 
2544-2553 
 
 
 
 
2542-2544 
2537-2542 
 

รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยลูกค้ำ
สัมพันธ ์
ผู้จัดกำรสว่นตรวจสอบภำยใน 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 
ผู้จัดกำรสว่นอำวุโส สว่นพัฒนำ
ธุรกิจ 
ผู้จัดกำรสว่นสนบัสนุนกำรเดินรถ 
ฝ่ำยปฏบิัติกำร 
 
ผู้จัดกำรผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ประยุกต ์
ผู้จัดกำรสว่นคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

บมจ. ทีทีดับบลิว 
 
บมจ. ทีทีดับบลิว 
บมจ. ทีทีดับบลิว 
บมจ. ทีทีดับบลิว 
บมจ. รถไฟฟ้ำกรุงเทพ 
 
 
 
 
บจ.บิสซิเนทส์ แอพพริเคชั่น 
บจ. สยำมคำยำบำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

หมายเหต ุเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ โดยมีเงื่อนไขคือ 
(1) กรรมการ ดังต่อไปนี้จ านวน 2 ใน 6 ลงนามร่วมกัน คือ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสรุิยะ นายสมบัติ กิจจาลักษณ์  นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึง่เจรญิ 
(2) กรรมการคนหนึ่งคนใดต่อไปนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายสมบัติ กจิจาลักษณ์ นางพเยาว์ มริตตนะพร นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ หรือนายสุวิช พึ่งเจริญ ลงนามร่วมกับกรรมการคนหนึง่คนใดดังต่อไปนี้ นายยาสุทากะ ซูซูก ิหรือ นายโทโมอะกิ มัทซโึมโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษทัฯ ทั้งนี้ ผู้บริหาร
และผู้มีอ านาจควบคุมทุกรายมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม ่

     
   แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                          เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 20 

ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
สัดส่วน 
การถือ 
หุ้น (%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภท 
20.นำยพิพัฒน์  คติกุล 
 รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร

ฝ่ำยวิศวกรรมและ
ก่อสร้ำง 

48    ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  
     สถำบันบัณฑิต พัฒนบริหำรศำสตร์ 
   ปริญญำโท กำรจัดกำรทำงดำ้นคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม 
     มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
   ปริญญำตรี  คณะวิทยำศำสตร์  
     สำขำจุลชีววิทยำ 
     มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ ธนบุร ี
 
   Business Reporting Program 
   สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย 
   How to Develop a Risk Management Plan 
   สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย 
 Professional Presentation Skill 

CC Knowledge Base 
 Lean Six Sigma 

สถำบัน Pivotal 
 

 

- ไม่มี 2558-ปัจจุบัน 
 
 

2558 
 

2557 
 

2553-2557 
2540-2548 
2534-2540 

 
 
 
 
 
 

รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝำ่ยวิศวกรรม
และก่อสร้ำง 
 
ผู้จัดกำรสว่นคุณภำพและพัฒนำ
ประสิทธิภำพ 
ผู้จัดกำรสว่นโรงผลิตน้ ำประปำ
ปทุมธำน ี
ผู้จัดกำรสว่นพัฒนำธุรกิจ 
ผู้จัดกำรสว่นปฏิบตัิกำร 
ผู้จัดกำรสว่นผลิต 
 

บมจ. ทีทีดับบลิว 
 
 
บจ.ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ 
 
 
 
บมจ. ทีทีดับบลิว 
บจ. บีเจที วอเตอร์ 
บจ. อำยิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) 
 

 


