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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอช่ือเพื่อให้ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะ 
คุณสมบัตกิรรมการอิสระ   
 บริษัทกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ

นิตบิคุคลท่ีมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

 2. ไม่เป็นกรรมการหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนกังาน  ลกูจ้าง หรือท่ี

ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ไม่เป็นผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีมี

ความขดัแย้งกนัทัง้ในปัจจบุนัและช่วง  2 (สอง) ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

 3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี

เป็นบิดามารดา    คู่สมรส พ่ีน้อง บตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   ผู้ มีอํานาจควบคมุ 

หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

 4. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม   ทัง้ในด้าน

ความสมัพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ  ความสมัพันธ์ทางธุรกิจและการบริหารงานของบริษัท  

บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 ลกัษณความสมัพนัธ์ตามวรรคหนึง่ หมายถึง 

 (1) ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ 

  ลกัษณะความสมัพนัธ์ : ผู้สอบบญัชี  ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน  เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย 

  ท่ีปรึกษาทางการเงิน  ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ  เป็นต้น   

  ระดบันยัสําคญัท่ีเข้าขา่ยไม่อิสระ  ดงันี ้

  - กรณีผู้สอบบญัชี  :  ห้ามทกุกรณี 

  - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน : ได้รับคา่บริการมลูคา่รายการเกิน  2 ล้านบาทตอ่ปี 

 (2) ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  

  ลกัษณะความสมัพนัธ์ : กําหนดครอบคลมุรายการทางธุรกิจทกุประเภท ได้แก่รายการท่ี 

  เป็นธุรกรรมปกต ิ รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือ 

  บริการ หรือรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั   

  การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤตกิารณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั 

  ระดบันยัสําคญัท่ีเข้าขา่ยไม่อิสระ  ดงันี ้

  - มลูคา่รายการ > 20 ล้านบาท  หรือ >3% ของ NTA ของบริษัท แล้วแตจํ่านวนใดจะ      

  ต่ํากวา่  ทัง้นีใ้นการพิจารณามลูคา่รายการให้รวมรายการท่ีเกิดขึน้ในระหวา่ง 1 (หนึง่) ปี  

  ก่อนวนัท่ีมีการทํารายการในครัง้นีด้้วย 
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 5. เป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็น  หรือรายงานผลการ

ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ายใต้การควบคมุหรือเป็น

ตวัแทนของผู้บริหาร  หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 6. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น

ซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 7. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 

 8. กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัติามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1- ข้อ 7  อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย  บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งโดยมี

การตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective  Decision) ได้  
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ประวัตกิรรมการอสิระที่บริษัทเสนอช่ือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 
ช่ือ – ช่ือสกุล ศาตราจารย์ศริิ    เกวลนิสฤษดิ ์
อายุ 81  ปี 
ตาํแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
วุฒกิารศกึษา -   นิตศิาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

-   เนตบิณัฑิตไทย  สํานกัอบรมกฎหมายแหง่เนตบิณัฑิตยสภา 

-   ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่น 25) 

-   ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขานิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัตกิารอบรม -   หลกัสตูรการศกึษาอบรมด้านการพฒันาสาขาการถือครองและการบริหารงานท่ีดนิ  

     มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ ประเทศองักฤษ 

-   Audit Committee Program (ACP 7 / 2005) 

-   Director Accreditation Program (DAP 25 / 2004) และ 

-   Finance for Non-Finance Directors รุ่นท่ี 14 / 2004 

     จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน -    กรรมการร่างกฎหมายกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม 

-    กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี 7 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

-    ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบณัฑิตศกึษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-    กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุของคณะกรรมการจดัท่ีดินแหง่ชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

      และสิง่แวดล้อม 

-    ท่ีปรึกษากรรมการประเมินทนุทรัพย์ สมาคมประเมินทนุทรัพย์ 

-    ท่ีปรึกษาคณะกรรมการสง่เสริมความปลอดภยัฯ สมาคมสง่เสริมความปลอดภยัและ  

     อนามยัในการทํางาน 

-    ท่ีปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมท่ีดิน  

-    กรรมการท่ีปรึกษาในคณะกรรมการปรับปรุงและพฒันากฎหมายของกรมท่ีดิน 
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ประวัตกิรรมการอสิระที่บริษัทเสนอช่ือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล นายอมรศกัดิ ์   นพรัมภา 
อายุ  65   ปี 
ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

และ กรรมการอิสระ 
การศกึษา -   เนตบิณัฑิตองักฤษ สํานกั Lincoln's Inn, London  

-   เนตบิณัฑิตไทย สํานกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่ เนตบิณัฑิตยสภา  

-   นิตศิาสตร์บณัฑิต (เกียรตนิิยมดี) มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

-   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 

ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน -  กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  

   ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน  บริษัท อาร์ ซี แอล จํากดั(มหาชน) 

- กรรมการบริษัท   กรรมการตรวจสอบ   

    กรรมการสรรหากําหนดคา่ตอบแทนและพฒันาบคุลากร  และ ประธานธรรมาภิบาล     

   บริษัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน) 
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ประวัตกิรรมการอสิระที่บริษัทเสนอช่ือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 

ช่ือ – ช่ือสกุล นายวฒิุพล  สริุยาภิวฒัน์ 
อายุ  66 ปี 
ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ  และ  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
วุฒกิารศกึษา - Bachelor of Commerce (Accounting) University of New South Wales, Australia   

- นิตศิาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- Diploma, Management Course, IMD, Lausanne, Switzerland 
ประวัตกิารอบรม - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 36/2003)   

   และ  Audit Committee Program (ACP 7/2005) 

   จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ตาํแหน่งงานในปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

   บริษัท ไทย อกริ  ฟู้ ดส์ จํากดั (มหาชน) 

-  กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และ กรรมการอิสระ 

   บริษัท ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จํากดั (มหาชน) 

-   ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการอิสระ 

    บริษัท ลากนู่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเตล็ จํากดั (มหาชน) 

-   ประธานกรรมการตรวจสอบ  และ กรรมการอิสระ  

     บริษัท บางกอกแร้นช์ จํากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


