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ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

  
1. นายสุรชัย ขันอาสา 
ต าแหน่ง    

- ประธานคณะกรรมการการลงทุน 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- กรรมการอิสระ 

อายุ     
- 61 ปี  

การศึกษา    
- ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) เอกนโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)    

- IT Governance a Cyber Resilience Program (ITG) 8/2018 
- Director Certification Program (DCP) 250/2017 
- Ethical Leadership Program (ELP) 10/2017 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลัง)  
- พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
- พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558     ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
- พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556     ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
- พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555     ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
- พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554     อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
- พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2553     รักษาการในต าแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
- พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553     ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 
- ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 
- ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

- ไม่มี 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

- ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วประมาณ 1 ปี 9 เดือน และหากได้รับการเลือกตั้งอีกจะด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอิสระของบริษัท อีก 3 ปี รวมเป็นประมาณ 4 ปี 9 เดือน   
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การถือหุ้นบริษัท East Water   

- ไม่มี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561  

การประชุม จ านวนครั้ง 
- คณะกรรมการบริษัท 13/14 
- ประธานคณะกรรมการการลงทุน 11/11 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 7/8 

หมายเหตุ ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 
 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา  
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจ า  

ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  ไม่เป็น 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่
ได้อยา่งเป็นอิสระ  

ไม่มี  
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2. พลเรือเอกโสภณ วัฒนมงคล  
ต าแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งต้ังในบริษัท 

- กรรมการอิสระ 
อายุ     

- 61 ปี  
การศึกษา    

- พ.ศ. 2558   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา  
- พ.ศ. 2545   วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 35  
- พ.ศ. 2532  เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 53  
- พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2524 นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75  
- พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2519 นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18  

การอบรมอื่นๆ  
- พ.ศ. 2558  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20  
- พ.ศ. 2555  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ที่ 55  

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลัง)  
- พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561 ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ  
- พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ  
- พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 รองเสนาธิการทหารเรือ  
- พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ (อัตราพลเรือโท)  
- พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ  
- พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556 เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ (อัตราพลเรือตรี)  
- พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 รองเจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ  
- พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2545 ผู้อ านวยการกองการฐานทัพและอสังหาริมทรัพย์ กรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ  
- พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2532 ผู้บังคับการเรือหลวงตากใบ  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 
- ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : (2 แห่ง)  
- รองผู้บัญชาการทหารเรือ  
- ประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของกองทัพเรือ  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

- ไม่มี 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

- หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี  
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การถือหุ้นบริษัท East Water   

- ไม่มี  
 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา  
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจ า  

ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  ไม่เป็น 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ  

ไม่มี  
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3. นายพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล   
ต าแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งต้ังในบริษัท 

- กรรมการ 
อายุ     

- 60 ปี  
การศึกษา    

- ปริญญาโท  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
- Post Graduated Diploma (Sanitary Engineering), International Institute for Hydraulic and Environmental 

Engineering (IHE), Delft, the Netherlands. 
การอบรมอื่นๆ  

- พ.ศ. 2561  บัญชีการเงินที่ผู้บริหารต้องรู้  
- พ.ศ. 2561  การบริหารจัดการน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค  
- พ.ศ. 2561  ทบทวนแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์องค์กร  
- พ.ศ. 2561  การก ากับดูแลองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA  
- พ.ศ. 2560  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กร  
- พ.ศ. 2560  ประชุมผู้จัดการประปาทั่วประเทศ  
- พ.ศ. 2559  การประชุมชลประทานโลก  
- พ.ศ. 2558  การจัดท าแผนบริหารควบคุมภายใน  
- พ.ศ. 2558  เครือข่ายคณะท างานลุ่มน้ าของ กปภ.  
- พ.ศ. 2555  Regional workshop urban water service  

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลัง)  
- พ.ศ. 2558  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์)  
- พ.ศ. 2552  ผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร  
- พ.ศ. 2551  ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผน  
- พ.ศ. 2548 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
- พ.ศ. 2545 ผู้อ านวยการกอง (พ.ชั้น 9)  
- พ.ศ. 2538  หัวหน้างาน 8 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 
- ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : (1 แห่ง)  
- พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน  รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

- ไม่มี 



 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ประวตับิคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท หน้า 6/ 8 

 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

- หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี  
การถือหุ้นบริษัท East Water   

- ไม่มี  
 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา  
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจ า  

ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  ไม่เป็น 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ  

ไม่มี  
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4. นายบ ารุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ    
ต าแหน่งที่ได้รับการเสนอแต่งต้ังในบริษัท 

- กรรมการ 
อายุ     

- 55 ปี  
การศึกษา    

- ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
- ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การอบรมอื่นๆ  

- พ.ศ. 2561  บัญชีการเงินที่ผู้บริหารต้องรู้  
- พ.ศ. 2561  ทบทวนแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์องค์กร  
- พ.ศ. 2561  การเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า  
- พ.ศ. 2561  การก ากับดูแลองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA  
- พ.ศ. 2560  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์องค์กร  
- พ.ศ. 2560  ศึกษาดูงาน “ระบบผลิต-จ่ายน้ าประปาของ กปภ.”  
- พ.ศ. 2560  เตรียมความพร้อม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ  

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลัง)  
- พ.ศ. 2557  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส านักผู้ว่าการ)  
- พ.ศ. 2552  ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   
- พ.ศ. 2548 ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
- พ.ศ. 2543 หัวหน้างาน 8  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน 
- ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : (1 แห่ง)  
- พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน  รองผู้ว่าการ (บริหาร) การประปาส่วนภูมิภาค  

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

- ไม่มี 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

- หากได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี  
การถือหุ้นบริษัท East Water   

- ไม่มี  
 
 



 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ประวตับิคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท หน้า 8/ 8 

 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา  
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจ า  

ไม่เป็น 

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  ไม่เป็น 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ  

ไม่มี  

 
 
 

 
 
 




