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ประวตักิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเลอืกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

 
ช่ือ-นามสกลุ  

 

ต าแหน่ง กรรมการ 
อาย ุ 64  ปี 
สญัชาติ ไทย 
การศึกษา ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP129/2010)                                            

ประสบการณ์การท างาน - รองปลดักระทรวงการคลงั    กระทรวงการคลงั 
- ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั    กระทรวงการคลงั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ กรรมการ   บริษทั นวนคร จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจ ากระทรวงการคลงั  

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/กิจการท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทัฯ 

กรรมการ    การประปาส่วนภูมิภาค 

การถือหุน้บริษทั  East Water (ณ 31 มกราคม 2553) ไม่มี 
สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในปี 2552  
(ตั้งแต่ 27 กมุภาพนัธ์ - 31 ธนัวาคม 2552) 

10/10 คร้ัง 

ผลงานในระหว่างด ารงต าแหน่งกรรมการ (โดยสังเขป) 
1.   ด าเนินการสรรหาบุคคลท่ี เหมาะสมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นคณะกรรมการบริษทัฯ *  และบริษทัในเครือ   รวมทั้งร่วม
เสนอแนะใหท้บทวนขั้นตอนท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  และทบทวนสญัญาจา้ง ผูบ้ริหารระดบัสูง   ให้
ไดม้าตรฐานท่ีเป็นปัจจุบนัตามรูปแบบของสญัญาจา้งทัว่ไป (หมายเหตุ * นางลีนา อยูน่อกหอ้งประชุมระเบียบวาระท่ีเก่ียวขอ้งน้ี) 
2.   สนบัสนุนการเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ จากผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
3.   ก ากบัดูแล ทบทวนเก่ียวกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัฯ ประจ าปี 2552  ก าหนดวธีิปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน กลยทุธ์ และการวดั
ความเส่ียงโดยรวม เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่กลยทุธ์การบริหารความเส่ียงไดน้ าไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสม จนกระทัง่ความเส่ียงของบริษทัฯ ปรับระดบัลดลง  
4.  ก าหนดแนวทางการด าเนินการในบริหารปัจจยัความเส่ียงท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ซ่ึงหากสามารถแกปั้ญหาขอ้หน่ึงขอ้ใดได ้ก็จะช่วยแกไ้ขปัญหาขอ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. ติดตามประเด็นความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อกิจการของบริษทัฯ และรายงานยงัคณะกรรมการบริษทัฯ  อยา่งสม ่าเสมอทุกไตรมาส 
6. ร่วมก ากบัดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยใหแ้นวทางท่ีหลากหลายและตั้งขอ้สงัเกตท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินการดา้นบญัชีของบริษทัฯ 
เพื่อความเขา้ใจอนัดีของผูถื้อหุน้  

นางลนีา  เจริญศรี 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
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ช่ือ-นามสกลุ 

                                                                                           
ต าแหน่ง กรรมการ ( กรรมการอิสระ) 
อาย ุ 61 ปี 
สญัชาติ ไทย 
การศึกษา - MBA University of Winconsin , Madison , U.S.A. 

- ปริญญาตรี ศศ.บ. ( เกียรตินิยมอนัดบัสอง ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 120/2009)                                                                                        
- Audit Committee and Continuing Development Program (ACP 27/2009) 

ประสบการณ์การท างาน - รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติส านกังานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
- ท่ีปรึกษาส านกังบประมาณ (นกับริหาร ระดบั 10)    ส านกังบประมาณ 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน   
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

- กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการศึกษาการบริหารจดัการ  
ดา้นการงบประมาณ  ดา้นการบญัชี  ดา้นการเงินการคลงั และการตรวจสอบภายใน 
สภากาชาดไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/กิจการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถือหุน้บริษทั East Water ( ณ 31 มกราคม 2553 ) ไม่มี 
สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯในปี 2551 
( 22 พฤษภาคม – 31 ธนัวาคม 2552 ) 

8/8 คร้ัง 

ผลงานในระหว่างการด ารงต าแหน่งกรรมการ(โดยสังเขป) 
1.  จดัใหมี้กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้ามารถด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล  มีความอิสระ โปร่งใส และชดัเจน 
โดยเนน้การสร้าง วฒันธรรมท่ีดีของการตรวจสอบ   เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการแข่งขนัในปรับปรุงการปฏิบติังาน และการตรวจสอบจะช่วยให้
ปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
2.   ก าหนดแนวทาง  และปรับปรุงแผนงานตรวจสอบประจ าปีและแผนไตรมาสของบริษทัฯ  อยา่งสม ่า เสมอ เช่น การก าหนดใหมี้การวเิคราะห์
ขั้นตอนการท างาน และจดักลุ่มเพ่ือการตรวจสอบ อาทิ  กลุ่ม งานปฏิบติัการ  และ กลุ่มงานสนบัสนุน เป็นตน้  เพื่อสามารถ เขา้ใจ ปัญหาใน
ภาพรวม ท่ีท าใหก้ารตรวจสอบใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมใหม้ากข้ึน   โดยเนน้การจดัล าดบัความส าคญัของกลุ่มงาน เพ่ือวางแผนเวลาท่ีเขา้ตรวจ 
3.  สอดส่องใหฝ่้ายบริหารและฝ่ายจดัการปฏิบติังานในหนา้ท่ีใหเ้กิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในทุกระดบัของบริษทัฯ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

นางนิศกร  ทัดเทียมรมย์

รมย์ 
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ผลงานในระหว่างการด ารงต าแหน่งกรรมการ(โดยสังเขป) ของนางนิศกร  ทดัเทยีมรมย์ 

4. ร่วมก ากบัดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยใหแ้นวทางท่ีหลากหลายและตั้งขอ้สงัเกต ตลอดจนใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

5. ด าเนินการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นคณะกรรมการบริษทัฯ *          และบริษทัในเครือ   รวมทั้ง

ร่วมเสนอแนะใหท้บทวนขั้นตอนท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  และทบทวนสญัญาจา้งกรรมการ

ผูอ้  านวยการใหญ่  ใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นปัจจุบนั ตามรูปแบบของสญัญาจา้งผูบ้ริหารระดบัสูงทัว่ไป  

6. สนบัสนุนการเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัฯ จากผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
7. ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงาน Corporate KPIs ของบริษทัฯ  ประจ าปี 2552  ท่ีตั้งอยูบ่นหลกัการของความเป็นธรรม เหมาะสม 
และสามารถวดั ผลได้ จริงเพ่ือไม่สร้างแรงกดดนัหรือเอ้ือประโยชน์แก่ผูบ้ริหารและพนกังาน จนเกินไป ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ  
เพ่ือพิจารณา ต่อไป  
8.  น าเสนอผลการประเมินผลการด าเนินงาน Corporate KPIs ของกลุ่มบริษทัฯ ยงัคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกไตรมาส 

 

*หมายเหต ุนางนิศกรอยูน่อกหอ้งประชุมในระเบียบวาระท่ีเก่ียวขอ้งน้ี 
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ประวตักิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเลอืกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

 
ช่ือ-นามสกลุ 

 
ต าแหน่ง กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
อาย ุ 63  ปี 
สญัชาติ ไทย 
การศึกษา 
 

-  วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร    Iowa State University , USA. 
-  กีฎวทิยา กสิกรรมและสตัวภิบาลบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 120/2009)                                                                                        
- Audit Committee  and Continuing Development Program (ACP 27/2009) 

ประสบการณ์การท างาน 
 

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ 
-  อธิบดีส่งเสริมสหกรณ์   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนตลาด
หลกัทรัพยฯ์) 

- กรรมการ  การไฟฟ้านครหลวง 
- กรรมการ  บริษทั ขนส่ง จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/กิจการท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทัฯ 

ไม่มี 

การถือหุน้บริษทั  East Water (ณ  31 มกราคม  2553) ไม่มี 
สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในปี 2552 7/8 คร้ัง   ( 22 พฤษภาคม – 31 ธนัวาคม 2552 ) 

ผลงานในระหว่างการด ารงต าแหน่งกรรมการ (โดยสังเขป) 
1.  ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ท่ีมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคลอ้งกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงิน
และการเติบโตดา้นผลการด าเนินงานของบริษทัฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกบับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมและธุรกิ จท่ีมี
ขนาดใกลเ้คียงกนั รวมถึงไดเ้ทียบเคียงกบัค่าเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนในกลุ่มเดียวกนั  
2.  พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ   กรรมการบริษทัในเครือ   และผูบ้ริหารระดบัสูง   ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม จาก การ
ประเมินผลงานท่ีสะทอ้นผลการด าเนินงานจริง  รวมทั้งร่วมทบทวนสญัญาจา้งผูบ้ริหารระดบัสูง  ใหไ้ดม้าตรฐาน ท่ีเป็นปัจจุบนัตามรูปแบบของสญัญา
จา้งทัว่ไป  
3.  จดัใหมี้กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้ามารถด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิผล  มีความอิสระ โปร่งใส และชดัเจน 
โดยเนน้การสร้างวฒันธรรมท่ีดีของการตรวจสอบ  เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดการแข่งขนัในปรับปรุงการปฏิบติังาน และการตรวจสอบจะช่วยใหป้รับปรุงการ
ด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
4.   ก าหนดแนวทาง  และปรับปรุงแผนงานตรวจสอบประจ าปีและแผนไตรมาสของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ เช่น การก าหนดใหมี้การวเิคราะห์ขั้นตอน
การท างาน และจดักลุ่มเพ่ือการตรวจสอบ อาทิ  กลุ่มงานปฏิบติัการ  และกลุ่มงานสนบัสนุน เป็นตน้  เพื่อสามารถเขา้ใจปัญหาในภาพรวม ท่ีท าใหก้าร
ตรวจสอบใหเ้กิดมูลค่าเพ่ิมใหม้ากข้ึน   โดยเนน้การจดัล าดบัความส าคญัของกลุ่มงาน เพ่ือวางแผนเวลาท่ีเขา้ตรวจ 
5.  สอดส่องใหฝ่้ายบริหารและฝ่ายจดัการปฏิบติังานในหนา้ท่ีใหเ้กิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในทุกระดบัของบริษทัฯ 

6. ร่วมก ากบัดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยใหแ้นวทางท่ีหลากหลายและตั้งขอ้สงัเกต ตลอดจนใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง

การด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ  และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลท่ีชดัเจน 
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นายบุญม ี จนัทรวงศ์ 



 ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทัฯ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3)                                                                               หนา้ 1 ของ 5 หนา้ 
 

ประวตักิรรมการทีอ่อกตามวาระเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเลอืกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

 
ช่ือ-นามสกลุ 

                                                                                                  
ต าแหน่ง กรรมการ 
อาย ุ 55 ปี 
สญัชาติ ไทย 
การศึกษา 
 

- ปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์    มหาวทิยาลยัปูน่า ประเทศอินเดีย 
- รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต รป.บ.(ตร.)  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

การอบรม จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 107/2008)                                                                                        
- Financial Statements for Directors (FSD 2/2008) 

ประสบการณ์การท างาน 
 

- ผูบ้ญัชาการ   กองบญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง 
- จเรต ารวจ 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
 

- ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ 
- กรรมการ   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
- กรรมการ   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/กิจการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

กรรมการ    การประปาส่วนภูมิภาค 

การถือหุน้บริษทั  East Water  ( ณ  31 มกราคม  2553) ไม่มี 
สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี 
การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในปี 2552        
(  1 มกราคม  – 31 ธนัวาคม 2552 ) 

11/12 คร้ัง 

ผลงานในระหว่างการด ารงต าแหน่งกรรมการ(โดยสังเขป) 
1. ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงาน Corporate KPIs ของบริษทัฯ  ประจ าปี 2552  ท่ีตั้งอยูบ่นหลกัการของความเป็นธรรม เหมาะสม         
สอดคลองกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  และสามารถวดั ผลไดจ้ริงเพ่ือไม่สร้างแรงกดดนัหรือเอ้ือประโยชน์แก่ผูบ้ริหารและพนกังาน จนเ กินไป ก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ  เพ่ือพิจารณา ต่อไป  
2.  น าเสนอผลการประเมินผลการด าเนินงาน Corporate KPIs ของกลุ่มบริษทัฯ ยงัคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกไตรมาส 
3. พิจารณาและติดตามแผนการลงทุนของบริษทัฯ  อยา่งสม ่าเสมอ  และกลัน่กรองการลงทุนอยา่งรอบคอบ  โดยมุ่งเนน้ใหมี้ผลตอบแทนตาม
นโยบายของบริษทัฯ   และการควบคุมตน้ทุนในสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั เพ่ือรักษาผลก าไรของบริษทัฯ และผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ 
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พล.ต.ท.สมยศ  พุ่มพนัธ์ุม่วง 


