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รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษทัเสนอชื่อเพ่ือให้ผู้ถือหุน้มอบฉันทะ 
 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ   
 บริษัทก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เข้มกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนดังต่อไปนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดื อนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ 
ให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายงานทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า 
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้ กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 
20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน               
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์            
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท               
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน             
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม            
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้              
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน 
1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมี
นัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ 

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 

12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

13. ไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมาย
ต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับ            
การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจ
แบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
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ชื่อ – ชื่อสกุล นายอมรศักด์ิ  นพรัมภา 
อายุ  73 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
  
วุฒิการศึกษา - เนติบัณฑิตอังกฤษ ส านัก Lincoln's Inn, London 
 - เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 - นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.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)  
  จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 -  หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31 
 -  หลักสูตรนักบริหารช้ันสูง รุ่นที่ 7  
  
ต าแหน่งงานอื่น - กรรมการอิสระ  บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน) 
ในปัจจุบัน - กรรมการบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท อาร์ ซี แอล จ ากัด (มหาชน) 
  
การถือหุ้นในบริษัท  
   

-ไม่ม-ี 
(ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 : XO) 

  
การมีส่วนได้เสีย 
ในวาระที่เสนอ 

-  ไม่มสี่วนได้เสียในวาระที่ 5  
 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกออกตามวาระ     
 มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6   
 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
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ชื่อ – ชื่อสกุล นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน์ 
อายุ  74 ปี 
ต าแหน่ง  รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 และ กรรมการอิสระ 
  
วุฒิการศึกษา - Bachelor of Commerce (Accountancy), University of New South Wales,  

Australia   
 - นิติศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 - 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) 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   
ต าแหน่งงานอื่น 
ในปัจจุบัน 

- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ   
บริษัท ไทยวา จ ากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง                                                    
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ                                     
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ ากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                         
และ กรรมการอิสระ  บริษัท บางกอกแร้นช์ จ ากัด (มหาชน) 

  
การถือหุ้นในบริษัท  
   

1,447,000 หุ้น (รวมคู่สมรส) คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 
(ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 : XO) 

  
การมีส่วนได้เสีย 
ในวาระที่เสนอ 

-  ไม่มสี่วนได้เสียในวาระที่ 5  
 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกออกตามวาระ     
 มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6   
 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
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