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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ 
 
คุณสมบัติกรรมการอิสระ   
 บริษัทก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์   และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ
นิติบคุคลที่มีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
 2. ไม่เป็นกรรมการหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนกังาน  ลกูจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า ไม่เป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือนิติบคุคลที่มี
ความขดัแย้งกนัทัง้ในปัจจบุนัและช่วง  2 (สอง) ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 
 3. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่
เป็นบิดา มารดา    คูส่มรส พ่ีน้อง บตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   ผู้มีอ านาจควบคมุ 
หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
 4. เป็นกรรมการท่ีไมม่ีผลประโยชน์ หรือมีสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม  ทัง้ในด้านความสมัพนัธ์
ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ  ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท  บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม  หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 ลกัษณะความสมัพนัธ์ตามวรรคหนึง่ หมายถึง 
 (1) ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 
  ลกัษณะความสมัพนัธ์ : ผู้สอบบญัชี  ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น  เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย 
  ที่ปรึกษาทางการเงิน  ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ  เป็นต้น   
  ระดบันยัส าคญัที่เข้าขา่ยไมอ่ิสระ  ดงันี ้
  - กรณีผู้สอบบญัชี  :  ห้ามทกุกรณี 
  - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : ได้รับคา่บริการมลูคา่รายการเกิน  2 ล้านบาทตอ่ปี 
 (2) ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  
  ลกัษณะความสมัพนัธ์ : ก าหนดครอบคลมุรายการทางธุรกิจทกุประเภท ได้แก่รายการท่ี 
  เป็นธุรกรรมปกติ  รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือ 
  บริการ หรือรายการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั   
  การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั 
  ระดบันยัส าคญัที่เข้าขา่ยไมอ่ิสระ  ดงันี ้
  - มลูคา่รายการ > 20 ล้านบาท  หรือ >3% ของ NTA ของบริษัท แล้วแตจ่ านวนใดจะ      
  ต ่ากวา่  ทัง้นีใ้นการพิจารณามลูคา่รายการให้รวมรายการท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 1 (หนึง่) ปี  
  ก่อนวนัท่ีมีการท ารายการในครัง้นีด้้วย 
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 5. เป็นกรรมการที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น  หรือรายงานผลการ
ปฏิบตัิงานตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุหรือ
เป็นตวัแทนของผู้บริหาร  หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 6. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 7. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 
 8. กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 - ข้อ 7  อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งโดย
มีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้  
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ชื่อ – ชื่อสกุล นายวฒุิพล  สริุยาภิวฒัน์ 
อาย ุ  69  ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท   กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล   

และ กรรมการอิสระ 
วุฒกิารศึกษา - Bachelor of Commerce (Accounting) University of New South Wales, Australia   

- นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
- Diploma, Management Course, IMD, Lausanne, Switzerland 

ประวัติการอบรม - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 36/2003)   
   และ  Audit Committee Program (ACP 7/2005) 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน -   กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล  
    และ กรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
-  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  และ 
    กรรมการอิสระ  บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
-   ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง  และกรรมการอิสระ 
    บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) 
-   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
     บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน
บริษัท (รวมคูส่มรส) 
(ณ วนัที่ 31  ธันวาคม 2555)   

ร้อยละ 0.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะ                                                      สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 8 
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ชื่อ – ชื่อสกุล นายวีระศกัดิ์  วหาวศิาล  
อาย ุ  57  ปี 
ต าแหน่ง กรรมการบริษัท   กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล   

และ กรรมการอิสระ 
การศึกษา -   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบญัชี University of Illinois, U.S.A. 

-   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารทัว่ไป Ohio University, U.S.A. 
-   พาณิชยศาสตร์บณัฑติ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม -   Director Accreditation Program (DAP 63/2007) , 
    Director Certification Program (DCP 91/2007)  และ 
     Role of Compensation Committee (RCC 15/2012) 
    จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน -   กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
    และ กรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
-   ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท 
(ณ วนัที่ 31  ธันวาคม 2555)   

-ไมม่ี- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


