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นิยามกรรมการอสิระ 

 

กรรมการอิสระ หมายถึง บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้
ในหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท  ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กลา่วคือ 

(1) ไมถื่อหุ้นของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
(2 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง (นบัรวมบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดา 

มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้ คู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือ บริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน  

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์  
ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 
1) ผู้สอบบญัชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน

เป็นต้น 
2) ระดบันยัส าคญัท่ีไมเ่ข้าข่ายอิสระ 
- กรณีผู้สอบบญัชี : ห้ามทกุกรณี 
- กรณีเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพอื่น : มลูค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 

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

รายการเช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัทรัพย์สิน/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
- ระดบันยัส าคญัท่ีไม่เข้าข่ายอิสระ : มลูค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากบั 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือ

เทา่กบัร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นีใ้นการพิจารณามลูค่ารายการ
ให้รวมรายการท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีรายการในครัง้นีด้้วย 

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

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

ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
(6) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งอิสระได้ 
(7) กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบตัิตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการ

ด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยมี
การตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้ 
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ประวัตกิรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
ช่ือ-นามสกุล นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล 

ต าแหน่ง กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ กรรมการ กรรมการบริหารและการลงทนุ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

อาย ุ 57 ปี  
สญัชาติ ไทย 
ท่ีอยู ่ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 

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

การศกึษา 
 

ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต(พฒันาแหลง่น า้) สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย 
ปริญญาตรี :  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต(โยธา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 43/2004) 

ประสบการณ์การท างาน 
 

2556 – ปัจจบุนั    กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาค  
                            ตะวนัออก 

                     กรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
                     กรรมการ บริษัท ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิตีส์้ จ ากดั 

                            กรรมการ บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จ ากดั 
                     กรรมการ บริษัท ประปาบางปะกง จ ากดั 
                     กรรมการ บริษัท ประปานครสวรรค์ จ ากดั 

2555-2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอส พี ซี จี  
2553-2556           กรรมการ และกรรมการวิชาการสมาคมการประปาแหง่ประเทศไทย  
                            (สปปท.) 

การมีสว่นได้เสียในระเบียบวาระ ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท เน่ืองจากมีการแก้ไขข้อบงัคบั
บริษัทเร่ืองกลไกการได้มาและถอดถอนของผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีครบวาระในปีนีแ้ละอาจได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
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ประวัตกิรรมการอสิระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
ช่ือ-นามสกุล นายไทยรัตน์  โชตกิะพุกกะณะ 

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 61 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ท่ีอยู ่ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 

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

การศกึษา 
 

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

การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP 174/2013) 
Audit Committee Program (ACP 44/2013) 

ประสบการณ์การท างาน 
 

2556 – ปัจจบุนั      กรรมการ บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดยอ่ม  
 ปฏิบตัิหน้าท่ี ประธานคณะกรรมการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ

การแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CG&CSR) 
2555 – ปัจจบุนั      กรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
2549 – 2555  หวัหน้าทีม ฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทในเครือ บริษัท ปตท. จ ากดั   
                             (มหาชน) 
2545 – 2548 ผู้ช านาญการ ส านกัตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2543 – 2544 พนกังานตรวจสอบอาวโุส ส านกัตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จ ากดั 

(มหาชน) 
2530 – 2543 พนกังานตรวจสอบภายใน ส านกัตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จ ากดั 

(มหาชน) 
การมีสว่นได้เสียในระเบียบวาระ ไมมี่ 
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ประวัตกิรรมการอสิระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

ช่ือ-นามสกลุ  พล.อ ชูชัย บุญย้อย 

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 62 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ท่ีอยู ่ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 

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

การศกึษา ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิศวกรรมการบินอวกาศ  
มหาวิทยาลยัเซาเทิร์นแคลฟิอร์เนีย 

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

Director Certification Program (DCP 174/2013) 
Audit Committee Program        (ACP 44/2013) 

ประสบการณ์การท างาน 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรน า้ภาคตะวนัออก 
2551 ผู้บญัชาการ ศนูย์รักษาความปลอดภยั  
2548 – 2549 รองผู้บญัชาการ ศนูย์รักษาความปลอดภยั  
2546 – 2548       ผู้ช่วยผู้บญัชาการ ศนูย์รักษาความปลอดภยั  
2517 – 2529 อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวธุ โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
 

การมีสว่นได้เสียในระเบียบวาระ ไมมี่ 

 
 


