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นิยามกรรมการอิสระ 
  

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนและมคีวามเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายก ากบัดูแลกิจการของบรษิัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับ
หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
กล่าวคอื 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ให้นับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของกรรมการอสิระ  
รายนัน้ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า หรอื 
ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื 
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี้ ลกัษณะ
ต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุน้  
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื  
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุม ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี  

ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าว รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่า
หรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ย
การรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผล
ใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ 
หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีาร
ค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่ี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบ
บญัชขีองบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
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6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิาร
ทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักิจการของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาทีร่บั
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่ี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิัท ฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

10. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั เฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

11. มคีุณสมบตัอิื่นๆ ครบถว้น และเหมาะสมตามกฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ 

12. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

1. นางอณุากร พฤฒิธาดา (63 ปี)  

ท่ีอยู ่ เลขที ่72 ซอยสาทร 11 แยก 13 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพมหานคร  
10120 

ต าแหน่งในปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด ปรญิญาโท (คะแนนอนัดบั 1) สาขาบญัช ี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาโท The Computer Application and Information System with Distinction, 
New York University, USA 

หลกัสูตรการอบรม - ประกาศนียบตัรโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 37/2020 
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 48/2004 
- Director Examination (Exam) รุ่น 14/2004 

ประสบการณ์ท างาน 
ในรอบ 5 ปี 

2563 – ปัจจุบนั ประธานคณะอนุกรรมการศกึษาและตดิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS), สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรม
ราชปูถมัภ ์

2562 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์
(ประเทศไทย) 

2560 – 2563 กรรมการก าหนดมาตรฐานบญัช,ี สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรม
ราชปูถมัภ ์

2537 – 2561 ผูส้อบบญัช ี(Partner), บจก. ไพรช้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 
ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผ่านมา  - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร  - ไม่ม ี- 
การมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการรายอ่ืนในทกุวาระท่ีเสนอในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในคราวน้ี 

 - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนรว่มในการบรหิารงาน หรอืเป็นพนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษา  
ซึง่ไดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

 - ไม่เป็น - 

เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 
มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  - ไม่ม ี- 
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2. พลเอก บณัฑิตย ์บุณยะปาน (62 ปี)  

ท่ีอยู ่ เลขที ่26 ถนนอฐัมติร ต าบลปากน ้า อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ  
จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 

ต าแหน่งในปัจจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยับูรพา 
หลกัสูตรการอบรม - ไม่ม ี- 
ประสบการณ์ท างาน 
ในรอบ 5 ปี 

2563 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ,  
บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

2562 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษาคณะกรรมาธกิารการทอ่งเทีย่ว วุฒสิภา 
2561 – 2562 รองผูบ้ญัชาการทหารสงูสุด, กองบญัชาการกองทพัไทย 
2560 – 2561 ผูอ้ านวยการ, ศูนยป์ระสานงานโครงการอนัเนื่องมาจาก

พระราชด ารแิละความมัน่คง 
2557 – 2560 เจา้กรมกจิการพลเรอืนทหาร, กองบญัชาการกองทพัไทย 
2556 – 2557 เจา้กรมสารบรรณทหาร, กองบญัชาการกองทพัไทย 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผ่านมา  - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร  - ไม่ม ี- 
การมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการรายอ่ืนในทกุวาระท่ีเสนอในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในคราวน้ี 

 - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนรว่มในการบรหิารงาน หรอืเป็นพนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษา  
ซึง่ไดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

 - ไม่เป็น - 

เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 
มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  - ไม่ม ี- 
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3. ศ.คลินิก นพ. สรณ บุญใบชยัพฤกษ์ (61 ปี)  

ท่ีอยู ่ เลขที ่189/20 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว  
กรุงเทพมหานคร 10230 

ต าแหน่งในปัจจบุนั กรรมการอสิระ 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด แพทยเ์ฉพาะทาง – การสวนหวัใจเพื่อวนิจิฉยัและรกัษา  
Good Samaritan Hospital, Los Angeles, California, USA 

เทยีบเท่าปรญิญาเอก แพทยเ์ฉพาะทางอายุรศาสตรห์วัใจ, Kaiser Permanente 
Medical Center, Los Angeles, California, USA 

หลกัสูตรการอบรม - ประกาศนียบตัรโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 145/2018 

ประสบการณ์ท างาน 
ในรอบ 5 ปี 

2563 – ปัจจุบนั กรรมการ, องคก์ารเภสชักรรม 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
2561 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน,  

บมจ. โรงพยาบาลพระรามเกา้ 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. พฤกษ์สุขสบาย  
2555 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. สรณ คารด์โิอโลยี ่แอนด ์แอสโซซเิอท  
2535 – ปัจจุบนั แพทยส์าขาวชิาโรคหวัใจ คณะแพทยศ์าสตร์,  

โรงพยาบาลรามาธบิด ี
2562 – 2563 รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 
ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ,  
บมจ. สามารถ เอวเิอชัน่ โซลูชัน่ส ์

2557 – 2562 ประธานคณะอนุกรรมาธกิาร คณะกรรมาธกิารสาธารณสุข, 
สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

2557 – 2562 สมาชกิ, สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ
2557 – 2562 กรรมการ คณะกรรมาธกิารพลงังาน, สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผ่านมา  - ไม่เป็น - 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร  - ไม่ม ี- 
การมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการรายอ่ืนในทกุวาระท่ีเสนอในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในคราวน้ี 

 - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคล ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 
เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนรว่มในการบรหิารงาน หรอืเป็นพนักงาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษา  
ซึง่ไดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

 - ไม่ม ี- 

เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 
มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  - ไม่ม ี- 

 


