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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
ท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได ้

 
 

ชื่อ-สกลุ อาย ุ ต าแหน่ง ท่ีอยู่ การมี/ไมม่ีส่วนไดเ้สยี
ในวาระท่ีเสนอในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2559 
1. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล 59 กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเส่ียง/
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

254/236 หมูที่ 3 แขวง
สะพานสูง เขตสะพาน
สูง กรุงเทพมหานคร 

มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระ
วาระที่ 6 เร่ืองพิจารณา
อนุมัติการเลือกต้ังกรรมการ
แทนกรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ และใน
ระเบียบวาระที่ 7 เร่ือง
พิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2559 

2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก 59 กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

7/220 หมู่ที่ 6 ต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระ
ที่ 7 เร่ืองพิจารณาอนุมัติ
ก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2559 

3. นางสาวเบญจพร  ไพรสุวรรณา 51 กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

902/92 ถนนพระราม 3 
แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 

มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระ
วาระที่ 6 เร่ืองพิจารณา
อนุมัติการเลือกต้ังกรรมการ
แทนกรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ และใน
ระเบียบวาระที่ 7 เร่ือง
พิจารณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2559 
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นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ซึ่งเท่ากับข้อก าหนดที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก าหนดไว้ ดังนี้ 

 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวันที่แต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

 
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม 

 
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการ
อิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ 

 
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทาง
การเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกันซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  ต้ังแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ท้ังนี้ การ
ค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เ ก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม  แต่ในการ
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พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน 

 
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่แต่งต้ังเป็นกรรมการ
อิสระ 

 
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ  
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
แต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ 

 
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
บริษัทร่วม 

 
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 



 

 


