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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ 

 
คุณสมบัติกรรมการอิสระ   
 บริษัทก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ เข้มกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า                
หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือของผู้ มีอ านาจควบคุม              
ของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น                        
ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายงานทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ  เพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญา มีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต ่20 ล้านบาท ขึน้ไปแล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่ว
ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม  แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว  ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่
เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา                   
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ                    
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัท เพื่อตดัสนิใจในเร่ืองตา่งๆ ได้โดยอิสระ 

10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

11. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

12. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

13. ไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัเกณฑ์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายวา่ด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายวา่ด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจการเงินในท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกับ                    
การกระท าอนัไม่เป็นธรรมที่เก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลกัษณะเป็นการหลอกลวง                 
ฉ้อฉล หรือทจุริต 

14. หากมีคุณสมบตัิตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง    
โดยมีการตดัสนิใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไมถื่อวา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วม
ในการบริหารงาน 
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ประวัตกิรรมการอสิระที่บริษัทเสนอช่ือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล 

 
นายอมรศกัดิ ์ นพรัมภา 

อาย ุ  71 ปี 
ต าแหน่ง   ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ 
 
วุฒกิารศึกษา 

 
- เนติบณัฑิตองักฤษ ส านกั Lincoln's Inn, London  

 - เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑติยสภา  
 - นิติศาสตรบณัฑติ (เกียรตินยิมด)ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ.399) 

 
ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP 30/2003), 

Audit Committee Program (ACP 23/2008) , 
 Role of Compensation Committee (RCC 9/2009) และ 

   Role of the Chairman Program (RCP 36/2015)  
 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 - หลกัสตูรจิตวิทยาความมัน่คง รุ่นที่ 31 
 - หลกัสตูรนกับริหารชัน้สงู รุ่นท่ี 7  
 
ต าแหน่งงานอื่น 
ในปัจจุบนั 

 
- กรรมการบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และ 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน) 
 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
  
การถอืหุ้นในบริษัท  
 

2,500,000 หุ้น (รวมคูส่มรส) คดิเป็นร้อยละ 0.17 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
(ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 : XO) 

 
การมีส่วนได้เสีย 
ในวาระที่เสนอ 

 
- ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ี 5  

พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกออกตามวาระ       
แตม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ี 6  
พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
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ประวัตกิรรมการอสิระที่บริษัทเสนอช่ือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล 

 
นายวฒุิพล  สริุยาภิวฒัน์ 

อาย ุ  72 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ   
 ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ 
 
วุฒกิารศึกษา 

 
- Bachelor of Commerce (Accountancy), 

University of New South Wales,  Australia   
 - นิติศาสตรบณัฑติ  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 - Diploma, Management Course, IMD, Lausanne, Switzerland 
 
ประวัติการอบรม 

 
- Director Certification Program (DCP 36/2003),  

Audit Committee Program (ACP 7/2005)  
และ Director Certification Program Update (DCPU 3/2015) 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   
ต าแหน่งงานอื่น 
ในปัจจุบนั 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   
และ กรรมการอิสระ  บริษัท ไทยวา จ ากดั (มหาชน) 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ง  
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และ กรรมการอิสระ   
บริษัท ลากนูา่ รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
และ กรรมการอิสระ  บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 

 
การถอืหุ้นในบริษัท  
   

    
1,447,000 หุ้น (รวมคูส่มรส) คดิเป็นร้อยละ 0.10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
(ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 : XO) 

 
การมีส่วนได้เสีย 
ในวาระที่เสนอ 

 
- มีสว่นได้เสยีในวาระท่ี 5  

พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกออกตามวาระ     
และมีสว่นได้เสยีในวาระท่ี 6   
พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 
 
 
 



รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะ                                                       สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 10 

 
ประวัตกิรรมการอสิระที่บริษัทเสนอช่ือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 
  
ชื่อ – ชื่อสกุล นายวีระศกัดิ์  วหาวศิาล 
อาย ุ  60 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ   
 กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ 

 
วุฒกิารศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบญัชี  มหาวิทยาลยัอิลลนิอยส์ สหรัฐอเมริกา 
 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารทัว่ไป มหาวิทยาลยัโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา 
 - พาณิชยศาสตรบณัฑติ (เกียรตินยิม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program (DAP 63/2007),   

Director Certification Program (DCP 91/2007),  
Role of Compensation Committee (RCC 15/2012),  
Audit Committee Program (ACP 45/2013),  
Director Certification Program Update (DCPU 1/2014), 
Chartered Director Class (CDC 8/2014) และ 

Advance Audit committee program (AACP 20/2015) 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

 
ต าแหน่งงานอื่น 
ในปัจจุบนั 

 
ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี  บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากดั (มหาชน)   

 
การถอืหุ้นในบริษัท  
  

  

 
-ไมม่ี- 
(ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 : XO) 
 

การมีส่วนได้เสีย 
ในวาระที่เสนอ 

- ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ี 5  
พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกออกตามวาระ     
และมีสว่นได้เสยีในวาระท่ี 6   
พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 
 
 
 
 
 



รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะ                                                       สิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 10 

 

ประวัตกิรรมการอสิระที่บริษัทเสนอช่ือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 

  

ชื่อ – ชื่อสกุล นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ 
อาย ุ  68 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท  และ  

กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล   
  

วุฒกิารศึกษา -    รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ประวัติการอบรม -    หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 8 
สถาบนัพระปกเกล้า 

-    หลกัสตูรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงู (CIO) 
-    หลกัสตูรทดสอบสมรรถนะของนกับริหาร ส านกังานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
- หลกัสตูรคอมพิวเตอร์ส าหรับข้าราชการ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตามมติ ค.ร.ม. 
- หลกัสตูรการสร้างข้อสอบเพื่อการคดัเลอืกบคุคลของกรมที่ดิน รุ่นที่ 2  

กองฝึกอบรม กรมทีด่ิน 
- หลกัสตูรเทคนิคการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดิน ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
- หลกัสตูรนกัปกครองระดบัสงู รุ่นท่ี 30 วิทยาลยัการปกครอง กรมการปกครอง 
- หลกัสตูรโรงเรียนนกับริหารงานท่ีดินระดบัสงู รุ่นท่ี 3 กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน 
- หลกัสตูรกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) กองทพับก 
- หลกัสตูรวิทยากรกรมที่ดิน รุ่นท่ี 2 กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน 
- หลกัสตูรบรรเทาสาธารณภยั กรมต ารวจดบัเพลงิ กรมต ารวจ 
- หลกัสตูรนิติวิทยาศาสตร์ รุ่นท่ี 9 นิติวิทยาศาสตร์สมาคมแหง่ประเทศไทย 
-   Director Accreditation Program (DAP 112/2014)  
 Role of Compensation Committee (RCC 19/2014) และ 

Director Certification Program (DCP 119/2015)  
 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

ต าแหน่งงานอื่น 
ในปัจจุบนั 
 

การถอืหุ้นในบริษัท   
 
 

การมีส่วนได้เสีย 
ในวาระที่เสนอ 
 

- กรรมการบริษัท และ กรรมการอสิระ  บริษัท ทีพีไอโพลนี จ ากดั (มหาชน) 
 
 

-ไมม่ี- 
(ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 : XO) 
 

- ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ี 5  
พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกออกตามวาระ     
และมีสว่นได้เสยีในวาระท่ี 6   
พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 


