
ประวติักรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระ(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 
หนา้ 1 ของ 3 หนา้ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 

  ประวตัิกรรมกรรมการอสิระทีป็่นผู้รับมอบฉันทะ 

 
ช่ือ-นามสกลุ 

                                                                 
                                
                             

ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
อายุ 62  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา MBA  University of Wisconsin , Madison , U.S.A. 

ปริญญาตรี ศศ.บ. ( เกียรตินิยมอนัดบัสอง )  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 120/2009)                                            
- Audit Committee  and Continuing Development Program (ACP 27/2009) 
- Role of the Chairman Program (RCP 24/2010)  

ประสบการณ์การท างาน พ.ค.52 – ปัจจุบนั  กรรมการบมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก 
ปัจจุบนั                 กรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการศึกษาการบริหาร  
                              จดัการดา้นการ  งบประมาณ  ดา้นการบญัชี  ดา้นการเงินการ  
                              คลงัและการตรวจสอบภายใน สภากาชาดไทย 

ต.ค.53 – ปัจจุบนั  คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยัพะเยา 
เม.ย. 48 - ธ.ค. 51  รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

                              ส านกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ต.ค. 47 - เม.ย.48   ท่ีปรึกษาส านกังบประมาณ (นกับริหาร ระดบั 10) 
                              ส านกังบประมาณ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

กรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการศึกษาการบริหารจดัการดา้น
การงบประมาณ  ดา้นการบญัชี  ดา้นการเงินการ คลงัและการตรวจสอบภายใน 
สภากาชาดไทย 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่อง
กบัธุรกจิของบริษัท 

ไม่มี 

การถือหุ้นบริษัท  East Water (ณ 31 มกราคม 2554) ไม่มี 
สัดส่วนของจ านวนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2553         12 /12 คร้ัง 
มส่ีวนได้เสียในระเบียบวาระ ระเบียบวาระ 11  เร่ืองพิจารณาอนุมติัใหค้่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่

คณะกรรมการบริษทั   
 

นางนิศกร ทดัเทยีมรมย์ 

ศรี 



ประวติักรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระ(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 
หนา้ 2 ของ 3 หนา้ 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 

ประวตัิกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
ช่ือ-นามสกลุ 

                                                                                          

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
อายุ 64  ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา 
 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร Iowa State University , 
U.S.A. 
กสิกรรมและสตัวภิบาลบณัฑิต  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP120/2009)                    
-  Audit Committee and Continuing Development Program (ACP 27/2009)                    

ประสบการณ์การท างาน 
 

พ.ค. 52  - ปัจจุบนั  กรรมการ  บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาค  
                               ตะวนัออก 
มี.ค. 52 - ม.ค.54     กรรมการ  การไฟฟ้านครหลวง 
ม.ค. 52 - ม.ค.54     กรรมการ  บริษทั ขนส่ง จ ากดั 

ต.ค.48 - ก.ย.49      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารเพื่อการเกษตร  
                                และสหกรณ์การเกษตร 

ส.ค.41 - ก.ย.44      อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ต.ค.46  -  ก.ย.49    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่อง
กบัธุรกจิของบริษัท 

ไม่มี 

การถือหุ้นบริษัท  East Water (ณ 31 มกราคม 2554) ไม่มี 
สัดส่วนของจ านวนหุ้นทีม่สิีทธิออกเสียงทั้งหมด ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553        7/12 คร้ัง 
มส่ีวนได้เสียในระเบียบวาระ ระเบียบวาระ 11  เร่ืองพิจารณาอนุมติัใหค้่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่

คณะกรรมการบริษทั   
 

นายบุญม ีจนัทรวงศ์ 

ศรี 



ประวติักรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระ(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 
หนา้ 3 ของ 3 หนา้ 

นิยามกรรมการอสิระ 

บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ า จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไวส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ

ส านักงานคณะกรรมการก 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  หากเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพอ่ืน 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.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ของบริษทัฯ  หรือไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้


