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นิยามกรรมการอสิระ 

 

กรรมการอิสระ หมายถึง บคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนด
ไว้ในหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท  ซึง่สอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กลา่วคือ 

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

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

มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้ คู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือ บริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน  

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

เป็นต้น 
2) ระดบันยัสําคญัท่ีไมเ่ข้าข่ายอิสระ 

- กรณีผู้สอบบญัชี : ห้ามทกุกรณี 
- กรณีเป็นผู้ให้บริการด้านวิชาชีพอ่ืน : มลูคา่รายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 

ความสมัพนัธ์ทางการค้า/ธุรกิจ (ใช้แนวทางเดียวกบัข้อกําหนดรายการเก่ียวโยงของตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
- ลกัษณะความสมัพนัธ์ : กําหนดครอบคลมุรายการธุรกิจทกุประเภท ได้แก่รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ 

รายการเช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัทรัพย์สนิ/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
- ระดบันยัสําคญัท่ีไม่เข้าข่ายอิสระ : มลูค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากบั 20 ล้านบาท หรือมากกว่าหรือ

เท่ากบัร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  ทัง้นีใ้นการพิจารณามลูค่ารายการ
ให้รวมรายการท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีรายการในครัง้นีด้้วย 

(ข)  กรณีท่ีมีลักษณะความสัมพันธ์ตาม ข้อ ก. กับนิติบุคคล บุคคลท่ีเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ 
กรรมการ (ยกเว้นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) 

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

ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
(6) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งอิสระได้ 
(7) กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1- 6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการ

ดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมี
การตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้ 
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 ประวัตกิรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ  

ช่ือ-นามสกุล นายอมร เลาหมนตรี  

ตําแหน่ง กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา                       

อาย ุ 66 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ท่ีอยู ่ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก 

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

การศกึษา 
 

ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัแหง่รัฐเพนซิลเวเนีย 
ปริญญาตรี :  นิติศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 208/2015) 
- Audit Committee Program (AACP 18/2015) 
- Financial Statements for Directors (FSD 27/2015) 
- Director Accreditation Program (DAP 114/2015)  

ประสบการณ์การทํางาน 
 

2557- ปัจจบุนั    กรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก  
2557- ปัจจบุนั    คณะทํางานรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย  
2550-2553        ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย สํานกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  
2548-2550        ผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน กรมสง่เสริมการปกครอง 
                         ท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  
2545-2548        ผู้ อํานวยการสํานกักฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน กรมสง่เสริมการปกครอง 
                         กระทรวงมหาดไทย 
2543-2545        ผู้ อํานวยการสว่นพฒันาโครงสร้างและระบบงาน กรมการปกครอง 
                         กระทรวงมหาดไทย 

การมีสว่นได้เสียในระเบียบวาระ ไมมี่ 
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ประวัตกิรรมการอสิระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

ช่ือ-นามสกลุ  นายชนินทร์ ทนินโชต ิ

ตําแหน่ง กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา  

อาย ุ 53 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ท่ีอยู ่ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก 

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

การศกึษา ปริญญาเอก :  วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต 
                        (การสํารวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์) 
                        สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย (AIT)  
ปริญญาโท :  วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
                        (การผลิตเชิงบรูณาการข้อมลูแผนท่ีและข้อมลูภมิูสารสนเทศ) 
                        International Institute for Aerospace Survey and Earth Science 

(ITC)The Netherlands 

ปริญญาตรี :  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (สํารวจ),  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 201/2015) 
- Audit Committee Program (AACP 18/2015) 
- Director Accreditation Program (DAP 114/2015)  

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 1/2015) 
ประสบการณ์การทํางาน 2557-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก 

2557-ปัจจบุนั     กรรมการ การประปานครหลวง 
2557–ปัจจบุนั    หวัหน้าภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
            จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2556-ปัจจบุนั     กรรมการบริหาร (กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ)  
 สํานกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมิูสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
2550-ปัจจบุนั     รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ  
                          คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2543-2549         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสํารวจ 

                                 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การมีสว่นได้เสียในระเบียบวาระ ไมมี่ 
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ประวัตกิรรมการอสิระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
 

ช่ือ-นามสกลุ  นางธัชดา จติมหาวงศ์ 

ตําแหน่ง กรรมการ (กรรมการอิสระ) 
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา  

อาย ุ 58 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ท่ีอยู ่ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก 

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

การศกึษา ปริญญาโท :  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี :  ศิลปศาสตรบณัฑิต (การบญัชี) เกียรตินิยมอนัดบัสอง 

                     มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
การอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 208/2015) 
- Audit Committee Program (AACP 18/2015) 
- Director Accreditation Program (DAP 114/2015)  

- Financial Statements for Directors (FSD 27/2015) 
ประสบการณ์การทํางาน 2557- ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. จดัการและพฒันาทรัพยากรนํา้ภาคตะวนัออก                      

2554- ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการสํานกักํากบัและพฒันาระบบการบริหารการเงินการคลงั 
                       ภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
2550-2554      ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านพฒันาระบบการคลงั กรมบญัชีกลาง 
2548-2550      เลขานกุารกรม กรมบญัชีกลาง 
2542-2548      คลงัจงัหวดั กรมบญัชีกลาง 
2540-2541      หวัหน้าฝ่ายแผนงาน กรมบญัชีกลาง 
2539-2540      หวัหน้าผู้ตรวจสอบภายใน กรมบญัชีกลาง 

การมีสว่นได้เสียในระเบียบวาระ ไมมี่ 


