
ประวติักรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระ(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 
หนา้ 1 ของ 3 หนา้ 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 

ประวตัิกรรมกรรมการอสิระที่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
ช่ือ-นามสกลุ 

                                                                                                                            
ต าแหน่ง กรรมการ 
อายุ 68 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา    มหาวทิยาลยันเรศวร 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP104/2008)                                            
- Director Accreditation Program (DAP 72/2008)                                             
- Audit Committee  and Continuing Development Program (ACP 22/2008) 

ประสบการณ์การท างาน รับราชการสงักดักองบญัชาการต ารวจภูธร และเกษียณอายรุาชการต าแหน่ง 
ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค 6 จงัหวดัพิษณุโลก 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่อง
กบัธุรกจิของบริษัทฯ 

ไม่มี 

การถือหุ้นบริษัท  East Water (ณ 31 มกราคม 2553) ไม่มี 
สัดส่วนของจ านวนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2552         12 /12 คร้ัง 

 

พล.ต.ต.พมิล สินธุนาวา 

ศรี 



ประวติักรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระ(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 
หนา้ 2 ของ 3 หนา้ 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 

ประวตัิกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะ  

 
ช่ือ-นามสกลุ 

                                                                                          
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
อายุ 61 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา 
 

- นิติศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเบริกเลย ์ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- เนติบณัฑิตไทย 
- นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP3/2000)                                            
 

ประสบการณ์การท างาน 
 

- รองปลดักระทรวงการคลงั 
- กรรมการ บจ.บริหารสินทรัพยสุ์ขมุวทิ 
- กรรมการ บมจ. ท่าอากาศยานไทย 
- อธิบดีกรมศุลกากร 
- อธิบดีกรมสรรพสามิต 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่อง
กบัธุรกจิของบริษัทฯ 

ไม่มี 

การถือหุ้นบริษัท  East Water (ณ 31 มกราคม 2553) ไม่มี 
สัดส่วนของจ านวนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในปี 2552         12/12 คร้ัง 

 

นายอุทศิ  ธรรมวาทนิ 

ศรี 



ประวติักรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระ(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 
หนา้ 3 ของ 3 หนา้ 

 

นิยามกรรมการอสิระ 

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ า จ ากดั (มหาชน ) ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไวส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี ก .ล.ต.ก(ว) 32/2551 เร่ืองการปรับปรุงขอ้ก าหนดเก่ียวกบั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

1 ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ (นบัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2551) หรือ 

2 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของ

บุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ

บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

3 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือเป็นผูมี้

อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ใน

ปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

4 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  หา้มผูส้อบบญัชีเป็นกรรมการอิสระ  หากเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษา

กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ ตอ้งมีมูลค่ารายการไม่เกิน 2 ลา้นบาทต่อปี โดยมีรายละเอียด

ลกัษณะความสมัพนัธ์ ตามท่ีส านกังานก.ล.ต.ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

ก. ลกัษณะความสัมพนัธ์                                                       

ความสัมพนัธ์ลกัษณะการให้บริการวิชาชีพ                         

1. ผูส้อบบญัชี  ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษา กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคา ทรัพยสิ์น เป็นตน้                                                                                                       

2. ระดบันยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายไม่อิสระ                                            

-กรณีผูส้อบบญัชี  : หา้มทุกกรณี    

- กรณีเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพอ่ืน : มลูค่ารายการเกิน 2 ลา้นบาท ต่อปี                                                                           

ความสัมพนัธ์ทางการค้า/ธุรกจิ (ใช้แนวทางเดยีวกบัข้อก าหนดรายการเกีย่วโยงของตลท.)                                                     

 -ลกัษณะความสัมพนัธ์ : ก าหนดครอบคลุมรายการธุรกิจทุกประเภท ไดแ้ก่ รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์

รายการเก่ียวกบัสินทรัพยบ์ริการ รายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  

-ระดบันยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายไม่อิสระ : มลูค่ารายการมากกวา่หรือเท่ากบั 20 ลา้นบาท หรือ มากกวา่หรือเท่ากบั 3% ของ NTA แลว้แต่จ านวน

ใดต ่ากวา่                                                                  

ข. กรณีท่ีมีลกัษณะความสัมพนัธ์ตามขอ้ ก.กบันิติบุคคล บุคคลท่ีเขา้ข่ายไม่อิสระ ไดแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ (ยกเวน้กรรมการ 

อิสระ/กรรมการตรวจสอบ)                                             

ค.ก าหนดช่วงเวลาท่ีหา้มมีความพนัธ์ตามขอ้ ก. และข.  ในปัจจุบนัและ 2 ปี ก่อนไดรั้บแต่งตั้ง 

5.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของ กรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้

รายใหญ่ของบริษทัฯ  หรือไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้


