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นิยามกรรมการอิสระ 

 

(1)   ไมถื่อหุ้นของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
(2)  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง (นบัรวมบคุคลที่เก่ียวข้องตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
(3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดา 

มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้ คูส่มรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือ บริษัทยอ่ย 

(4)  ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน  

 (ก)  ลกัษณะความสมัพนัธ์  
 ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 
 1) ผู้สอบบญัชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิเป็นต้น 
 2) ระดบันยัส าคญัที่ไมเ่ข้าขา่ยอิสระ 
- กรณีผู้สอบบญัชี : ห้ามทกุกรณี 
- กรณีเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพอื่น : มลูคา่รายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 

ความสมัพนัธ์ทางการค้า/ธุรกิจ (ใช้แนวทางเดียวกบัข้อก าหนดรายการเก่ียวโยงของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
- ลกัษณะความสมัพนัธ์ : ก าหนดครอบคลมุรายการธุรกิจทุกประเภท ได้แก่รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ 

รายการเช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัทรัพย์สนิ/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน 

- ระดบันยัส าคญัที่ไม่เข้าข่ายอิสระ : มูลค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือ
เท่ากบัร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นีใ้นการ
พิจารณามลูคา่รายการให้รวมรายการท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีรายการในครัง้นีด้้วย 

 (ข)  กรณีที่มีลกัษณะความสมัพันธ์ตาม ข้อ ก. กับนิติบุคคล บุคคลที่เข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ (ยกเว้นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) 
 (ค)  ก าหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสมัพนัธ์ตามข้อ ก. และข. ในปัจจบุนั และ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้  
(5)  ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
(6)  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งอิสระได้ 

        (7)  กรรมการอิสระท่ีมคีณุสมบตัติามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยมกีาร
ตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้ 
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ประวัตกิรรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 

 
ชื่อ-นามสกุล 

                                                                                                           
ต าแหนง่ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
อาย ุ 56    ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา ปริญญาโท  :  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ปริญญาตรี  :  นิติศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ปริญญาตรี  :  บริหารธุรกิจบณัฑติ  (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

- Audit Committee  Program (ACP 26/2009) 
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 2/2008) 
- Director Certification Program (DCP 81/2006)                            

ประสบการณ์การท างาน ก.พ.54 – ปัจจบุนั  ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา/กรรมการตรวจสอบ 
                            บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)
2553 - ปัจจบุนั      อธิบดีกรมบญัชีกลาง 
                             กรมบญัชีกลาง  กระทรวงการคลงั 
                             กรรมการ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
                             กรรมการ  กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
                             กรรมการ และเลขานกุาร  กองทนุให้เงินกู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.) 
                             กรรมการ  องค์กรร่วมไทย-มาเลเซยี 
                             กรรมการตรจสอบติดตามและประเมินผล  
                             สถาบนัสง่เสริมกิจการบ้านเมืองทีด่ี 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น 
(ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการท่ี
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การถือหุ้นบริษัท East Water  
(ณ 25 มกราคม2555) 

ไมม่ี 

สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ในปี 2554  
(รับต าแหน่งตัง้แต่ 31 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554) 

 12 /13 ครัง้ 

มีสว่นได้เสยีในระเบียบวาระ ระเบียบวาระที ่9  เร่ืองพจิารณาอนมุตัิให้คา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์แก่คณะกรรมการ
บริษัทประจ าปี 2555 (ตัง้แต ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2555) 

นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ 
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ประวตัิกรรมการอสิระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
ชื่อ-นามสกุล 

                                                                                         
ต าแหนง่ กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
อาย ุ 61  ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
การศกึษา 
 

ปริญญาโท  :  รัฐศาสตรมหาบณัฑิต  Utah State University, U.S.A. 
ปริญญาตรี  :  ศิลปศาสตรบณัฑติ  (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP155/2012)                    
- Audit Committee Program (ACP 38/2012)      
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  (MIR12/2012)               

ประสบการณ์การท างาน 
 

ต.ค.54  - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์และประเมินผลการด าเนินงานของ  
                            บริษัทและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 
                            บริษัท จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
พ.ย. 53 - ปัจจบุนั    รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาธุรกิจ  และรักษาการคณบดี  
                              คณะรัฐศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
ต.ค. 51 - ก.ย. 53    ผู้วา่ราชการจงัหวดัจนัทบรีุ  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
                               ประธานคณะกรรมการลุม่น า้ทะเลชายฝ่ังตะวนัออก 
พ.ย. 49 - ต.ค. 51    ผู้วา่ราชการจงัหวดัสริุนทร์  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
ต.ค. 47 - พ.ย. 49    รองผู้วา่ราชการจงัหวดันครนายก  
                               ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
ต.ค. 43 - ก.ย. 47    รองผู้วา่ราชการจงัหวดันนทบรีุ  ส านกังานปลดั กระทรวงมหาดไทย 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไมม่ี 
ต าแหนง่ในกิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

ไมม่ี 
 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั/กิจการที่
เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ไมม่ี 

การถือหุ้นบริษัท East Water  
(ณ 31 มกราคม 2555) 

ไมม่ี 

สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ไมม่ี 
การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทในปี 2554 
(รับต าแหน่งตัง้แต่ 11 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2554) 

3/3 ครัง้ 

มีสว่นได้เสยีในระเบียบวาระ ระเบียบวาระที ่9  เร่ืองพจิารณาอนมุตัิให้คา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์แก่คณะกรรมการ
บริษัทประจ าปี 2555 (ตัง้แต ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2555) 

นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล 


