
ประวตักิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเลอืกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

หนา้ท่ี 1 จาก  8 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 
ช่ือ-นามสกลุ  

 

ต าแหน่ง     กรรมการ 
อาย ุ     59    ปี 
สญัชาติ ไทย 
การศึกษา ปริญญาตรี : 

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

นิติศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ปริญญาโท : 
M.Eng.  ( Water Resources Eng. )  Asia Institute of Technology 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP)   121/2009                                     

ประสบการณ์การท างาน พ.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการ  บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก 
พ.ค. 52 – ปัจจุบนั กรรมการและผูว้า่การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ. ) 
ต.ค.51 - เม.ย.52 รองผูว้า่การ( ปฏิบติัการ 3 ) ( กปภ. ) 
ต.ค.50 - ก.ย.51 รองผูว้า่การ (บริหารและการเงิน)  ( กปภ. ) 
ม.ค.50 - ก.ย.50 รองผูว้า่การ ( ปฏิบติัการ 4 ) ( กปภ. ) 
ม.ค.48 - ธ.ค.49 รองผูว้า่การ ( ปฏิบติัการ 3 ) ( กปภ. ) 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน   ( ท่ีไม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ) 

กรรมการและผูว้า่การประปาส่วนภูมิภาค 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/กิจการ
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถือหุน้บริษทั  East Water  
( ณ 31 มกราคม 2554 ) 

ไม่มี 

สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด 

ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ใน
ปี 2553    (1  มกราคม  -  31  ธนัวาคม  ) 

12/12 คร้ัง 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ปี 8 เดือน 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ วาระท่ี 1 :  วนัท่ี  22 พฤษภาคม 2552  –  การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2553 

นายวเิศษ ช านาญวงษ์ 



ประวตักิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเลอืกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

หนา้ท่ี 2 จาก  8 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

 

 
ช่ือ-นามสกลุ  

 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาในการ
เสนอใหน้ายวเิศษ ช านาญวงษ ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีก 1 วาระ เน่ืองจากมีคุณสมบติักรรมการ
ตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้   มีภาวะผูน้ า   รอบรู้ในภารกิจของบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวเน่ือง    และได้
อุทิศเวลาใหก้บัการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั  ดงันั้นการไดรั้บเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ
อีก 1 วาระ จะสร้างความต่อเน่ืองในการบริหารกิจการของบริษทั 
 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ (โดยสังเขป) 
ระหว่างการด ารงต าแหน่งนายวิเศษ ช านาญวงษ์  ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษทัอย่างเต็มความสามารถ  โดยแสดงความเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งรอบดา้น  ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล  และกรรมการบริหารความเส่ียง  ไดมุ่้งเนน้การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจของบริษทัหลายดา้นไดแ้ก่   (1)  ติดตามให้บริษทัด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์            
(2) ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้โดยเท่าเทียมซ่ึงรวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลทางการเงิน   การใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการบริษทั และเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้  รวมทั้งเนน้ย  ้านโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัและ
การรักษาขอ้มูลทางธุรกิจ ของกรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังาน (3) สนบัสนุนให้มีการสร้างวฒัธรรมการท างานดว้ยหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
โดยยดึหลกัท่ีส าคญัของทุกศาสนา  (4) ติดตามการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี     และ (5) ก าหนดปัจจยัความเส่ียงให้สอดคลอ้ง
กบัโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบตามสถานการณ์ปัจจุบนั โดยมีแผนการบริหารจดัการท่ีสามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

นายวเิศษ ช านาญวงษ์ 



ประวตักิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเลอืกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

หนา้ท่ี 3 จาก  8 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 

 
ช่ือ-นามสกลุ 

                                                      

ต าแหน่ง กรรมการ ( กรรมการอิสระ) 
อาย ุ 69   ปี 
สญัชาติ ไทย 
การศึกษา ปริญญาตรี :   ศิลปศาสตรบณัฑิต  รป.บ.(ตร.)  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

ปริญญาโท  :  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยันเรศวร 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 104/2008 )                                                                            
- Audit Committee and Continuing Development Program ( ACP  22/2008)   
- Director Accreditation Program (DAP  72/2008) 

ประสบการณ์การท างาน พ.ค. 51  -  ปัจจุบนั   กรรมการ  บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
พ.ค.52  -  ปัจจุบนั    กรรมการ  บริษทั เอก็คอมธารา จ ากดั 

ต.ค. 42  - ก.ย. 44     ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค 6  จงัหวดัพิษณุโลก 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน   
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/กิจการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถือหุน้บริษทั East Water ( ณ 31 มกราคม 2554 ) ไม่มี 
สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2553 12/12 คร้ัง 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 8 เดือน 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ วาระท่ี 1 :  วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2551 – 29 มกราคม 2552 

วาระท่ี 2 :  วนัท่ี 29 มกราคม 2552 – การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2553 
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา 

ในการเสนอให้พล.ต.ต.พิมล   สินธุนาวา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีก 1 วาระ เน่ืองจาก       
มีคุณสมบติักรรมการตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้มีภาวะผูน้ า มีความรอบรู้ในธุรกิจและเป็นผู ้
มีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร โดยไดอุ้ทิศเวลาให้กบัการก ากบั
ดูแลกิจการของบริษทั   ดงันั้นการไดรั้บเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ 
จะช่วยสร้างความต่อเน่ืองในการก ากบัดูแลกิจการซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
 

พล.ต.ต.พมิล   สินธุนาวา 



ประวตักิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเลอืกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

หนา้ท่ี 4 จาก  8 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 

 
ช่ือ-นามสกลุ 

                                                      

ผลงานในระหว่างการด ารงต าแหน่งกรรมการ   (โดยสังเขป) 
ระหวา่งการด ารงต าแหน่งพล.ต.ต.พิมล   สินธุนาวา  ไดอุ้ทิศเวลาและปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทัอย่างเต็มความสามารถ  ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการบริหารความเส่ียง  ไดเ้สริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจดัการภายในของ

บริษทัไดแ้ก่  (1) สรรหาและพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย  ทบทวนการประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการบริษทั   และก าหนดนโยบายการวางแผนสืบทอดต าแหน่งในระดบับริหารใหมี้ความชดัเจน  (2 ) ติดตามให้บริษทัด าเนินการ

ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เนน้ย  ้านโยบายการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัและการรักษาขอ้มูลทางธุรกิจ   

และสนบัสนุนใหมี้การสร้างวฒันธรรมการท างานดว้ยหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี    (3) ก าหนดปัจจยัความเส่ียงให้สอดคลอ้งโอกาสท่ีจะเกิด

และผลกระทบตามสถานการณ์ปัจจุบนั โดยมีแผนการบริหารจดัการท่ีสามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

พล.ต.ต.พมิล   สินธุนาวา 



ประวตักิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเลอืกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

หนา้ท่ี 5 จาก  8 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

 
ช่ือ-นามสกลุ 

 

 
ต าแหน่ง กรรมการ  
อาย ุ 58  ปี 
สญัชาติ ไทย 
การศึกษา วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  (วศิวกรรมเคร่ืองกล)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

Director Certification Program ( DCP 124/2009 )                                                                      

ประสบการณ์การท างาน 
 

2544 – ปัจจุบนั      บจ.เอก็โก เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ 
  ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรมและธุรกิจพลงังาน  
2537 – 2543           บริษทั  อิตลัไทยวศิวกรรม  จ ากดั 

- Vice  President งานก่อสร้างเคร่ืองกลไฟฟ้าดา้นอุตสาหกรรม   
                              และ อาคาร  

- ผูจ้ดัการโครงการ  Steam  Methame Reformer  Furnace 
2533 – 2536          บริษทั  อิตลัไทยอุตสาหกรรม  จ ากดั 

- ผูจ้ดัการโครงการ  General Mechanical  and  Electrical   

                              Construction , Rayong Combined Cycle Block IV 

- ผูจ้ดัการโครงการ  Miscellaneous  Mechanical  and    

                                       Electrical   Construction , Rayong Combined Cycle Block IV                                          

- Site  Manager  โครงการ Misc. M&E Construction ,   
Rayong     

                                       Combined Cycle Bolck I,II,III 
-       Engineering Manager โครงการ Misc. M&E Construction,        

Rayong Combined Cycle Bolck I, II, III 
2523 – 2532          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

                              -     หวัหนา้แผนกบ ารุงรักษากงัหนั 

                              -     หวัหนา้โครงการพฒันาระบบการจดัการงานบ ารุงรักษา 

                              -      ผูช่้วยหวัหนา้แผนกโรงงานเคร่ืองกล 

2519 – 2523         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- วศิวกรเคร่ืองกล 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่มี 

นายเพิม่ศักดิ์ รัตนอุบล 



ประวตักิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเลอืกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

หนา้ท่ี 6 จาก  8 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 
ช่ือ-นามสกลุ 

 

 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรมและธุรกิจพลงังาน  บจ.เอก็โก เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ 
    

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/กิจการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถือหุน้บริษทั  East Water (ณ  31 มกราคม  
2554) 

ไม่มี 

สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี 
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นชอบขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา   ท่ีเสนอให้

นายเพ่ิมศักด์ิ รัตนอุบล เข้าด ารงต าแหน่ง แทนนายรัษฎา ผ่องแผ้ว เน่ืองจาก มี
คุณสมบัติกรรมการตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้รวมถึงมีความเช่ียวชาญด้านวิศวกรรม
ธุรกิจพลงังานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรม
และธุรกิจพลงังาน ใน บจ.เอก็โก เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ 

นายเพิม่ศักดิ์ รัตนอุบล 



ประวตักิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเลอืกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

หนา้ท่ี 7 จาก  8 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

 

 
ช่ือ-นามสกลุ 

                                                                                                

 
ต าแหน่ง กรรมการ 
อาย ุ 54  ปี 
สญัชาติ ไทย 
การศึกษา 
 

ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

-  Director Certification Program (DCP 101/2008)     
 - Audit Committee and Continuing Development Program (ACP 21/2007 )                                                                                 

ประสบการณ์การท างาน 
 

พ.ค. 51  -  ปัจจุบนั   กรรมการ  บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 
ม.ค.50   -  ม.ค. 51    กรรมการ  บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก 
เม.ย. 50 – ปัจจุบนั    กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่   
                                 บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ า ภาคตะวนัออก 
มี.ค.50 – ปัจจุบนั     กรรมการบจ. ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ 
พ.ค.50  -  ปัจจุบนั    กรรมการ  บมจ. หลกัทรัพย ์ซีมิโก ้
เม.ย. 52 - ปัจจุบนั    กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
เม.ย.52 - ม.ค. 54      กรรมการ  บริษทั ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จ ากดั 
ส.ค.52 - ก.พ. 54      กรรมการ บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั   

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ กรรมการ  บมจ. หลกัทรัพย ์ซีมิโก ้
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/กิจการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถือหุน้บริษทั  East Water  ( ณ  31 มกราคม  2554) ไม่มี 
สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2553        
(  1 มกราคม  – 31 ธนัวาคม 2553 ) 

12/12 คร้ัง 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ  3 ปี 9 เดือน 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ วาระท่ี 1    วนัท่ี 26 มกราคม 2550 -  24 มกราคม 2551 

วาระท่ี 2    วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2551 - 30 เมษายน 2552 
วาระท่ี 3     วนัท่ี 30 เมษายน 2552  - การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2553 

นายประพนัธ์ อศัวอารี 



ประวตักิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเลอืกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

หนา้ท่ี 8 จาก  8 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
 

 
ช่ือ-นามสกลุ 

                                                                                                

 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา 
ในการเสนอให้นายประพนัธ์ อศัวอารี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีก 1 วาระ เน่ืองจากมี
คุณสมบติักรรมการตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้   รวมทั้งไดอุ้ทิศเวลาให้กบัการก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัและมีความเช่ียวชาญในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั  โดย
ตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม   มีการเขา้
ร่วมประชุมอย่างสม ่ าเสมอ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก   
รวมทั้งไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองอยา่งเหมาะสมดว้ย  ดงันั้นการไดรั้บ
เลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก 1 วาระ จะช่วยสร้างความต่อเน่ืองในการบริหาร
กิจการของบริษทั 
 

ผลงานในระหว่างการด ารงต าแหน่งกรรมการ  (โดยสังเขป) 
ในฐานะกรรมการบริษทั นายประพนัธ์ อศัวอารี  มุ่งเนน้นโยบายการบริหารจดัการตน้ทุนทางการเงินและการควบคุมค่าใชจ่้ายให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด   รวมทั้งสนบัสนุนการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  (Stakeholders)  เช่น  การสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูกคา้ในการจดัหาแหล่ง
น ้ าส าหรับอนาคตในอีก 10 ปี   การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและการแจง้ขอ้มูลท่ีครบถว้นยงัผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน   การท ากิจกรรมเพ่ือชุมชนอยา่ง
บูรณาการ โดยเนน้กิจกรรมดา้นการศึกษาและพฒันาชุมชน เป็นตน้  ทั้งน้ีตลอดระยะการด ารงต าแหน่งดงักล่าว  ยงัคงให้ความส าคญักบัการจดัท า
แผนยทุธศาสตร์องคก์ร โดยในขณะท่ีรักษาการขยายตวัของธุรกิจน ้ าดิบก็ไดเ้นน้การขยายธุรกิจดา้นน ้ าประปาและบ าบดัน ้ าเสีย    เพ่ือให้มีความ
มัน่คงทางธุรกิจในระยะยาว   

 

 

นายประพนัธ์ อศัวอารี 


