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นิยามกรรมการอิสระ 

 

กรรมการอิสระ หมายถึง บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้
ในหลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท  ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กลา่วคือ 

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

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

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

(4) ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน  

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์  
ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 
1) ผู้สอบบญัชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ

เป็นต้น 
2) ระดบันยัส าคญัที่ไมเ่ข้าขา่ยอิสระ 
- กรณีผู้สอบบญัชี : ห้ามทกุกรณี 
- กรณีเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพอื่น : มลูคา่รายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 

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

รายการเช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัทรัพย์สนิ/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 
- ระดบันยัส าคญัที่ไมเ่ข้าขา่ยอิสระ : มลูค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากบั 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือ

เทา่กบัร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัท แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่  ทัง้นีใ้นการพิจารณามลูคา่รายการ
ให้รวมรายการท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีรายการในครัง้นีด้้วย 

(ข)  กรณีที่มีลกัษณะความสมัพันธ์ตาม ข้อ ก. กับนิติบุคคล บุคคลท่ีเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ (ยกเว้นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) 

(ค) ก าหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสมัพนัธ์ตามข้อ ก. และข. ในปัจจบุนั และ 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้  
(5) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
(6) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งอิสระได้ 
(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบตัิตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการ

ด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยมี
การตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้ 
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ประวัตกิรรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
ชื่อ-นามสกุล นายชนินทร์  เยน็สุดใจ 

ต าแหนง่ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
อาย ุ 53 ปี  
สญัชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 

อาคารอีสท์วอเตอร์ ชัน้ 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 5 ถนนวิภาวดีรังสติ  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

การศกึษา 
 

ปริญญาโท  :  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 สถาบนัวสูเตอร์โพลเีทคนิค วสูเตอร์ แมสซาซเูซท สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี  :  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

-  Audit Committee Program (ACP 28/2009) 
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 5/2009) 
- Role of the Compensation Committee (RCC 2/2007) 
- Director Certification Program (DCP 57/2005) 
- Director Accreditation Program (DAP 32/2005) 
- Role of the Chairman Program (RCP 11/2005) 

ประสบการณ์การท างาน 
 

2555 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
2554 – 2555 กรรมการ บจ. ริโซลชูัน่ อไลแอนซ์ 
2553 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเครือ 
 โรงพยาบาลบางปะกอบ 9 อินเตอร์เนชัน่แนล 
2552 – 2553  กรรมการ บมจ. ยานภณัฑ์ 
2546 – 2553 กรรมการ บมจ. ประสทิธ์ิพฒันา 

การมีสว่นได้เสยีในระเบียบวาระ ไมม่ี 

 
  

http://www.thai-iod.com/th/director-training-detail.asp?id=70
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ประวัตกิรรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
ชื่อ-นามสกุล นายไทยรัตน์  โชติกะพุกกะณะ 

ต าแหนง่ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 60 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 

อาคารอีสท์วอเตอร์ ชัน้ 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 5 ถนนวิภาวดีรังสติ  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

การศกึษา 
 

ปริญญาโท  :  M.S. (Computer Science),  
 California State University, Chico, California, USA 
ปริญญาตรี  :  บริหารธุรกิจบณัฑติ (บญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

ไมม่ี 

ประสบการณ์การท างาน 
 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรรษัทประกนัสนิเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 
 ปฏิบตัิหน้าที่ ประธานคณะกรรมการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ีและ

การแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CG&CSR) 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
2549 – 2555 หวัหน้าทีม ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทในเครือ บมจ. ปตท. 
2545 – 2548 ผู้ช านาญการ ส านกัตรวจสอบภายใน บมจ. ปตท. 

การมีสว่นได้เสยีในระเบียบวาระ ไมม่ี 
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ประวัตกิรรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

ช่ือ-นามสกลุ  พล.อ ชูชัย บุญย้อย 

ต าแหนง่ กรรมการ และกรรมการอิสระ 
อาย ุ 62 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 

อาคารอีสท์วอเตอร์ ชัน้ 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสติ 5 ถนนวิภาวดีรังสติ  
แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

การศกึษา ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิศวกรรมการบินอวกาศ  
มหาวิทยาลยัเซาเทิร์นแคลฟิอร์เนีย 

ปริญญาตรี :  วิทยาศาตรบณัฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

-  
 

ประสบการณ์การท างาน 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
2551 ผู้บญัชาการ ศนูย์รักษาความปลอดภยั (ศรภ.) 
2548 – 2549 รองผู้บญัชาการ ศนูย์รักษาความปลอดภยั (ศรภ.) 
2546 – 2548 ผู้ช่วยผู้บญัชาการ ศนูย์รักษาความปลอดภยั (ศรภ.) 

การมีสว่นได้เสยีในระเบียบวาระ ระเบียบวาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนีแ้ละอาจได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ได้รับการเลอืกตัง้
เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

 
 


