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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ 
 
คุณสมบัติกรรมการอิสระ   
 บริษัทก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระที่เข้มกว่าคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น  
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า                
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุม              
ของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น
บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายงานทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน                
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่อ                   
อีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป                   
แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการ            
ที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม  แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว  ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง                
1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี 
ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท
สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม          
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
หุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ          
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน         
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท           
หรือบริษัทยอ่ย 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตดัสนิใจในเร่ืองตา่งๆ ได้โดยอิสระ 
10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
11. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 
12. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
13. ไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัเกณฑ์และตลาดหลกัทรัพย์ 

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกัน
วินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิ จ
การเงินในท านองเดยีวกนั ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศโดยหนว่ยงานท่ีมีอ านาจ
ตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์                 
หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

14. หากมีคณุสมบตัิตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจ
ในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระ
เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 
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ชื่อ – ชื่อสกุล นายอมรศกัด์ิ    นพรัมภา 
อาย ุ  69   ปี 
ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
 ประธานกรรมการสรรหา  คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ  
 กรรมการอิสระ 
การศึกษา -   เนติบณัฑิตองักฤษ ส านกั Lincoln's Inn, London  
 -   เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่ง เนตบิณัฑิตยสภา  
 -   นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -   ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.399) 
ประวัตกิารอบรม -   Certification of Completion of Directors Certification  Program 

     (DCP 30/2003),  
 -   Audit Committee Program(ACP 23/ 2008)  และ  
 -   Role of Compensation Committee (RCC 9/2009)  
     จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 -   หลกัสตูรจิตวิทยาความมัน่คง รุ่นท่ี 31 
 -   หลกัสตูรนกับริหารชัน้สงู รุ่นท่ี 7 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน -   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
     ประธานกรรมการสรรหา  คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ 
 -  กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากดั(มหาชน) 
 - ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร   บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
(รวมคูส่มรส)    
(ณ วนัท่ี  31  มกราคม 2557)   

-ไมม่-ี 
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ชื่อ – ชื่อสกุล นายวฒิุพล  สริุยาภิวฒัน์ 
อายุ  70  ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท   กรรมการตรวจสอบ   
 กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล   และกรรมการอิสระ 
วุฒกิารศึกษา - Bachelor of Commerce (Accounting) University of New South Wales,  

  Australia   
 - นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 - Diploma, Management Course, IMD, Lausanne, Switzerland 
ประวัตกิารอบรม - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 36/2003)   
 - Audit Committee Program (ACP 7/2005) 
   จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน -   กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล  
     และ กรรมการอิสระ บริษัท แอล.พี.เอน็.ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 -  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  และ 
     กรรมการอิสระ  บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 -   ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  และกรรมการอิสระ 
     บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเตล็ จ ากดั (มหาชน) 
 -   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
     บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 
สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท (รวมคูส่มรส) 
(ณ วนัท่ี 31  มกราคม 2557)   

    ร้อยละ 0.08 

 
 
 

 


