
 
 
 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเลอืกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

 
ชื่อ-นามสกุล 

                                    
ต าแหนง่ กรรมการ (กรรมการอิสระ)  
อาย ุ 64  ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาโท :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต Middle Tennessee State University U.S.A. 

ปริญญาตรี :  รัฐศาสตรบณัฑิต  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 155/2012)                                            
 

ประสบการณ์การท างาน 
 

ต.ค.54 – ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการ 
                            บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
เม.ย.53 - ต.ค.54   กรรมการ  ธนาคารออมสนิ 
2548 - 2550          อธิบดีกรมการปกครอง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนตลาด
หลกัทรัพย์ฯ) 

ไมม่ี  

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ี
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การถือหุ้นบริษัท  East Water (ณ  25 มกราคม  2555) ไมม่ี 
สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทในปี 2554 
(รับต าแหนง่ตัง้แต่ 11 ตลุาคม – ธนัวาคม 2554) 

3 / 3 ครัง้ 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา  ในการเสนอให้นายชาญชัย  สุนทรมัฏฐ์          
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีก 1 วาระหนึ่ง  เนื่องจากมีคณุสมบตัิกรรมการตามที่บริษัทก าหนดไว้ มีภาวะผู้น า มีความรอบรู้ในธุรกิจและเป็นผู้มีความเป็น
อิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหาร รวมทัง้ได้อทุิศเวลาให้กบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท และมีความเช่ียวชาญในงานที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัท  โดยตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม  โดยควบคุมการประชุม
คณะกรรมการให้ด าเนินไปอยา่งราบร่ืน  สร้างความชดัเจนในการวางขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหาร วางกรอบและ
ติดตามดแูลการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท มีการเข้าร่วมประชุมอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ได้ปฏิบตัิหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะ
เร่ืองอยา่งเหมาะสมด้วย  ดงันัน้การได้รับเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีก 1 วาระหนึง่ จะช่วยสร้างความตอ่เนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท 

 
 

ประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หน้าท่ี 1 | 4 

นายชาญชัย  สุนทรมฏัฐ์ 

สิ่งที่สง่มาด้วย 5 

(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 8) 



 

 
ชื่อ-นามสกุล 

                                                                                                                         
ต าแหนง่ กรรมการ 
อาย ุ 61   ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาโท  :  พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑติ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี  :  รัฐศาสตรบณัฑิต  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 97/2008)        
- Role of the Chairman Program  (RCP 15/2008)                                                                   

ประสบการณ์การท างาน ต.ค.54 - ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทนุ / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
                           บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2553  กรรมการ  บริษัท  เอ.ที.ซี.โมบาย  จ ากดั 
2551 – 2553  ปลดักระทรวงแรงงาน 
2550 – 2551  อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง  กระทรวงมหาดไทย 
                      กรรมการ  การประปาสว่นภมูิภาค 
2549 – 2550  รองปลดักระทรวงมหาดไทย 
                      ประธานคณะกรรมการ  การประปานครหลวง 
2548 – 2549  ผู้วา่ราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
2543 – 2548  ผู้วา่ราชการจงัหวดัสระแก้ว  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น   
(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ี
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การถือหุ้นบริษัท East Water (ณ 25 มกราคม 2555) ไมม่ี 
สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทในปี 2554 
(รับต าแหนง่ตัง้แต ่11 ตลุาคม – ธนัวาคม 2554) 

3/3 ครัง้ 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา  ในการเสนอให้นายสมชาย  ชุ่มรัตน์     กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งอีก 1 วาระหนึ่ง  เนื่องจากมีคณุสมบตัิกรรมการตามที่บริษัทก าหนดไว้ มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ด ารง
ต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและการลงทนุ ได้ปฏิบตัิหน้าที่ในการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งทาง
ธุรกิจตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้การลงทุนด้านการเงิน และสนบัสนุนการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้บรรลวุตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของบริษัท นอกจากนัน้แล้วในฐานะกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้ท าหน้าที่ก ากบัดูแล ทบทวนนโยบายและแผนบริหารความเสีย่ง รวมทัง้ให้
ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์โดยรอบด้านแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้มัน่ใจว่าได้น านโยบายไปปฏิบตัิอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ดงันัน้      
การได้รับเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีก 1 วาระหนึง่ จะช่วยสร้างความตอ่เนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท 

ประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หน้าท่ี 2 | 4 

นายสมชาย  ชุ่มรัตน์ 

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเลอืกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 



  
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเลอืกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 
ชื่อ-นามสกุล   

            

ต าแหนง่     กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
อาย ุ     62    ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาโท  : บริหารธุรกิจ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี  : คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 155/2012)                                            
- Audit Committee Program (ACP 38/2012) 
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 7/2012)   
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 12/2012)                                       

ประสบการณ์การท างาน ต.ค.54 – ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา 
                             บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
2550              กรรมการบริหาร  บริษัท SEAB (Thailand) จ ากดั 
2537 – 2549  ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส  ธนาคารทหารไทย  จ ากดั (มหาชน) 
2534 – 2537  ผู้อ านวยการฝ่าย  ธนาคารเอเชีย  จ ากดั (มหาชน) 
2530 – 2534  รองผู้จดัการฝ่าย  ธนาคารกรุงไทย  จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไมม่ี 

ต าแหนง่ในกิจการอื่น   ( ที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ) 

ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ีเก่ียวเนื่อง
กบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การถือหุ้นบริษัท  East Water (ณ 25 มกราคม 2555) ไมม่ี 
สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ในปี 2554        
(รับต าแหนง่ตัง้แต่ 17 พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2554) 

2/2 ครัง้ 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ในการเสนอให้นางอรุณี  อคัรประเสริฐกุล 
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีก 1 วาระหนึ่ง เนื่องจากมีคณุสมบตัิกรรมการตามที่บริษัทก าหนดไว้  ระหว่างการด ารงต าแหน่งในฐานะประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สามารถด าเนินไปอยา่งมีประสทิธิผล  มีความอิสระ โปร่งใส และชดัเจน เน้นการสร้างวฒันธรรมที่ดีของการตรวจสอบ  เพื่อกระตุ้นให้เกิด
การแขง่ขนัในปรับปรุงการปฏิบตัิงาน และการตรวจสอบซึง่จะช่วยให้สามารถปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ รวมทัง้ติดตามให้บริษัท
ด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นโดยเท่าเทียมซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล         
ทางการเงิน  ดงันัน้การได้รับเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีก 1 วาระหนึง่ จะช่วยสร้างความตอ่เนื่องในการบริหารกิจการของบริษัท 

 
ประวตัิบคุคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หน้าท่ี 3 | 4 

นางอรุณี  อคัรประเสริฐกุล 



 
ประวัติกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเลอืกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 
ชื่อ-นามสกุล   

                                                                             

ต าแหนง่     ผู้อ านวยการอาวโุส  ส านกักรรมการผู้อ านวยการใหญ่        และเลขานกุารบริษัท 
อาย ุ     49    ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาโท : Public Administration,Glasgow  College  of  Technology, UK 

ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบณัฑิต  (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบณัฑติ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 4/2000)                                                                                

ประสบการณ์การท างาน บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
มิ.ย. 50 – ปัจจบุนั  ผู้อ านวยการอาวโุส ส านกักรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และ 
                             เลขานกุารบริษัท                                                          
ก.พ. 47 – มิ.ย. 50  ผู้อ านวยการอาวโุส ส านกัตรวจสอบ และเลขานกุารบริษัท 
พ.ย. 44 – ก.พ. 47  ผู้อ านวยการ ส านกัตรวจสอบ 
มี.ค. 44 – ต.ค. 44  ผู้อ านวยการ ส านกักรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
มี.ค. 36 – 2544      ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหาร และรักษาการผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบ 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไมม่ี 

ต าแหนง่ในกิจการอื่น   ( ที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ) 

ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ีเก่ียวเนื่อง
กบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การถือหุ้นบริษัท  East Water ( ณ 25 มกราคม 2555 ) 2,000  หุ้น 
สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 0.00012 % 
การเข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการบริษัท ในปี 2554 
(ประชมุในฐานะผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท )  

13/14 ครัง้ 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา ในการเสนอให้นางน า้ฝน  รัษาานุกูล      
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ เนื่องจากมีคณุสมบตัิเหมาะสมตามข้อก าหนดกรรมการ  ซึ่งระหว่างการด ารงต าแหน่งในฐานะเลขานกุารบริษัท ได้ปฏิบตัิ
หน้าที่อยา่งเต็มความสามารถ โดยสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้ครบถ้วนตาม Fiduciary Duties และกาหมายที่เก่ียวข้องกบับทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คอยก ากบัดแูลการด าเนินงานของกลุม่บริษัท และการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นให้สอดคล้องกบักาหมาย กาเกณฑ์ 
ข้อก าหนดตา่งๆ ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทมหาชน  และเป็นศนูย์กลางข้อมลู หรือ กา ระเบียบของส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลท. ตลอดจนจดัท าและ
เก็บรักษาเอกสาร เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้ให้ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์โดยรอบด้าน และมุง่เน้นหลกั
ปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแก่บริษัท และร่วมพฒันาบคุลากรให้เข้าใจนโยบายและเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้มัน่ใจได้ว่านโยบายที่น าไปปฏิบตัิ
เหมาะสมและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ดงันัน้การได้รับเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการบริหารกิจการของบริษัท 
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นางน า้ฝน  รัษฎานุกลู 



 


