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รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 

คุณสมบัตกิรรมการอิสระ   
 บริษัทก าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระท่ีเข้มกว่าคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดื อนประจ า หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส 
พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น                        
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายงานทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการ การเช่า 
หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้ กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สัญญา มีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต ่               
20 ล้านบาท ขึน้ไปแล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน              
โดยอนโุลม แตใ่นการพจิารณาภาระหนีด้งักลา่วให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง
ธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน  
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี 
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7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็น
ผู้เก่ียวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือ
หุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแขง่ขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือตดัสนิใจในเร่ืองต่างๆ ได้โดยอิสระ 

10. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท 

11. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั 

12. สามารถดแูลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

13. ไมเ่คยต้องค าพพิากษาวา่ได้กระท าความผดิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัเกณฑ์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจการเงินในท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกับ  
การซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจ
แบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไมถื่อวา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 
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ช่ือ – ช่ือสกุล นายวฒุิพล  สริุยาภิวฒัน์ 
อาย ุ  73 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ   
 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  และ กรรมการอิสระ 
  
วุฒกิารศกึษา - Bachelor of Commerce (Accountancy), University of New South Wales,  Australia   
 - นิตศิาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช 
 - 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 าแหน่งงานอ่ืน 
ในปัจจุบัน 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน                        
และ กรรมการอิสระ  บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง                                                    
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ                                     
บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ ากัด (มหาชน) 

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

  
การถือหุ้นในบริษัท  
   

1,447,000 หุ้น (รวมคู่สมรส) คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด 
(ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 : XD) 

  
การมีส่วนได้เสีย 
ในวาระที่ เสนอ 

-  ไมมี่ส่วนได้เสียในวาระท่ี 5  
 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกออกตามวาระ     
 มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 6   
 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 
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ช่ือ – ช่ือสกุล นายวีระศกัดิ ์ วหาวิศาล 
อาย ุ  61 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ   
 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ 
  
วุฒกิารศกึษา - บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาบญัชี  มหาวทิยาลยัอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา 
 - บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลยัโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา 
 - พาณิชยศาสตรบณัฑิต (เกียรตนิิยม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  
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 าแหน่งงานอ่ืน 
ในปัจจุบัน 

- Group Accounting Director   
 บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากดั (มหาชน) 

  
การถือหุ้นในบริษัท  
  

-ไมมี่- 
(ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 : XD) 

  
การมีส่วนได้เสีย 
ในวาระที่ เสนอ 

-  ไมมี่ส่วนได้เสียในวาระท่ี 5  
 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกออกตามวาระ     
 มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 6   
 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 
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ช่ือ – ช่ือสกุล นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ 
อาย ุ  69 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ   
 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ 
  
วุฒกิารศกึษา -    รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- นิตศิาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
  
ประวัติการอบรม -    หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 8 

สถาบนัพระปกเกล้า 
-    หลกัสตูรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงู (CIO) 
-    หลกัสตูรทดสอบสมรรถนะของนกับริหาร ส านักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
- หลกัสตูรคอมพิวเตอร์ส าหรับข้าราชการ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตามมติ ค.ร.ม. 
- หลกัสตูรการสร้างข้อสอบเพ่ือการคดัเลือกบคุคลของกรมท่ีดิน รุ่นท่ี 2  
 กองฝึกอบรม กรมท่ีดนิ 
- หลกัสตูรเทคนิคการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดิน ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 
- หลกัสตูรนักปกครองระดบัสงู รุ่นท่ี 30 วทิยาลยัการปกครอง กรมการปกครอง 
- หลกัสตูรโรงเรียนนักบริหารงานท่ีดินระดบัสงู รุ่นท่ี 3 กองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดิน 
- หลกัสตูรกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) กองทัพบก 
- หลกัสตูรวิทยากรกรมท่ีดิน รุ่นท่ี 2 กองการเจ้าหน้าท่ี กรมท่ีดิน 
- หลกัสตูรบรรเทาสาธารณภัย กรมต ารวจดบัเพลิง กรมต ารวจ 
- หลกัสตูรนิตวิิทยาศาสตร์ รุ่นท่ี 9 นิตวิทิยาศาสตร์สมาคมแห่งประเทศไทย 
-   Director Accreditation Program (DAP 112/2014), 
 Role of Compensation Committee (RCC 19/2014) และ 
 Director Certification Program (DCP 119/2015)  
 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  
ต าแหน่งงานอ่ืน 
ในปัจจุบัน 

-  กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอโพลีน เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
- กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอโพลีน จ ากดั (มหาชน) 

  

การถือหุ้นในบริษัท   
 

-ไมมี่- 
(ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 : XD) 

  

การมีส่วนได้เสีย 
ในวาระที่ เสนอ 

-  ไมมี่ส่วนได้เสียในวาระท่ี 5  
 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกออกตามวาระ     
 มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 6   
 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 

 


