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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและมีความเป็ นอิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กํ ากับตลาดทุน กํ าหนดไว้ ซึ่ง สอดคล้ องและเท่ากับหลักเกณฑ์ ข องตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทยและสํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี ้
้
ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้น
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
ของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจําในบริ ษัท
บริ ษัทย่อยหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น
ที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทอยูเ่ ว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนั ้นด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ ขึน้ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพ
ประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย
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ประวัตขิ องกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถอื หุ้น
ชื่อ – สกุล

รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิช

อายุ

49 ปี

ตําแหน่ ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท

8 ปี (2556-ปั จจุบนั )

จํานวนและสัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด

ไม่มี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัย นอร์ ทแคโรไลนา แชเปิ ลฮิลล์ ,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไม่มี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์
กรรมการบริหาร สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีดบั บลิวแซด คอร์ ปอเรชัน่
คณะอนุกรรมการประเมินราคาทุนทรัพย์กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์ ทาํ งาน 2559-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2549-ปั จจุบนั

ประวัตกิ ารทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างกรรมการ

ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียในวาระ

ไม่มี

การมีส่วนได้ เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่ อย / บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
หรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
2. เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

