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ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 

 

1. ช่ือ :      นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ 

  ตาํแหน่ง   :  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

   อายุ      : 54 ปี  

ที่อยู่     :       219/1 หมูท่ี่ 6 ตําบลบางเขน อําเภอเมือง 

                  นนทบรีุ  จงัหวดันนทบรีุ 

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพจิารณา    :    วาระท่ี 6 

 

 

2. ช่ือ :      นายสหสั ตรีทิพยบตุร 

  ตาํแหน่ง   :  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

   อายุ      : 75 ปี  

ที่อยู่     : 213 ถนนประชาธิปก แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา         

 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพจิารณา    :   วาระท่ี 5, วาระท่ี 6 

 

 

 

3. ช่ือ :      พลอากาศเอกบรีุรัตน์   รัตนวานิช 

ตาํแหน่ง   : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

   อายุ :       74 ปี  

ที่อยู่  :     388 ถนนสขุมุวิท 63 เอกมยั 24 แขวงคลองตนั     

                  เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10240 

   ส่วนได้เสียในวาระที่จะพจิารณา    :   วาระท่ี 5, วาระท่ี 6 

  

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

 

          

นิยามกรรมการอิสระ 

เน่ืองจากกรรมการอิสระมีส่วนสําคญัในการสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุนและช่วยคานอํานาจผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ รวมทัง้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นบริษัทท่ีมีบรรษัทภิบาลท่ีดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้กําหนดนิยาม 

“กรรมการอิสระ” ซึ่ งเท่ากับข้อกําหนดขัน้ ต่ํ าของคณ ะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                          

(“สํานกังาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) กําหนด ดงันี ้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ

กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา 

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ี

เป็นบิดา มารดา คู่สมรสพ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่                

ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือ

บริษัทยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่

เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของ ผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่                  

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่ง

เป็นผลให้ผู้ ขออนุญาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตน

สทุธิของผู้ขออนุญาตหรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าว

ให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการ

พิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบุคคล

เดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมี
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ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการ

ทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี 

(ช) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัท

ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี

รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการ

ท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(ฌ) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการ

อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ

ขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 

   


