
     นิยามของกรรมการอิสระ

 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดไว

ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองและเขมงวดกวาหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กลาวคือ

 1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

 2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจาก

การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

 3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิตของกรรมการรายอ�น ผูบริหารของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

 4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวาง การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุน

ที่มีนัย หรือผูมีอานาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอานาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 6. ไมเปนหรือเคยเปนผู ใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทาง

การเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผู ใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแต

จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ�อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

 8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือ

ไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 

หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ�น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและ

เปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

 9. ไมมีลักษณะอ�นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

 บริษัทอาจแตงตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการวิชาชีพเกินมูลคาตามขอ 4. หรือ 6. 

ขางตนเปนกรรมการอิสระได หากกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางระมัดระวัง และมีความเห็นวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาว 

ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ และใหเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมในวาระ

แตงตั้งกรรมการอิสระดวย

 (ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทำใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กำหนด

 (ข) เหตุผลและความจำเปนที่ยังคง หรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ

 (ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ

53

                   - สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 6 -



นายวุฒิพล  สุริยาภิวัฒน

76

เลขที่ 1/1 ซอยทิมเรืองเวช ถนนสุขุมวิท 62 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

• Directors Certification Program (DCP) 36/2003

• Audit Committee Program (ACP) 7/2005

• Directors Certification Program Update (DCPU) 3/2015

• Bachelor of Commerce (Accountancy), University of 

   New South Wales, Australia

• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท 

  กรรมการอิสระ บมจ. ลากูน�า รีสอรท แอนด โฮเท็ล 

  กรรมการอิสระ บมจ. ไทยวา 

 - ไมมี -

 - ไมมี -

 - ไมมี -

มีสวนไดเสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการ

แทนกรรมการที่พนจากตำแหน�งตามวาระ ประจำป 2563 เพราะ

เปนผูที่ถูกเสนอช�อตอที่ประชุมผูถือหุน ใหแตงตั้งกลับเขารับ

ตำแหน�งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

- ไมมี -

 

- ไมมี -

- ไมมี -

ขอมูลของกรรมการอิสระที่เปนผูรับมอบฉันทะ

ช�อ – สกุล

อายุ (ป)

ที่อยู

ตำแหน�งในปจจุบัน

หลักสูตรการอบรมกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณทำงานในรอบ 5 ป

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปที่ผานมา

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร

การมีสวนไดเสียในวาระ                                                      

การมีสวนไดเสียพิเศษในวาระ

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน

หรือในชวง 2 ปที่ผานมา

เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 

หรือเปนพนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา 

ซึ่งไดรับเงินเดือนประจำ

เปนผู ใหบริการทางวิชาชีพ 

(เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจ

มีผลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

54

                   - สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 6 -



รศ.ดร. ภรณี  ภัทรานวัช

68

เลขที่ 127 ซอยถนอมจิตร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

Directors Accreditation Program (DAP) 112/2014

• Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and 

   Management), Asian Institute of Technology (AIT)

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2557 - ปจจุบัน Adviser on Environmental & Sustainable 

  Development, The Karen National Union (KNU), 

  Mergui, สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

2557 - ปจจุบัน ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา

  รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ดานพัฒนา

  ปโตรเลียม

2556 - ปจจุบัน อาจารยพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และหลักสูตร Doctor 

  of Philosophy in Environmental Technology 

  (International Programme)

  มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร ภาค

  วิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิทยาเขตราชวิถี และ

  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ

 - ไมมี -

 - ไมมี -

 - ไมมี -

 - ไมมี -

- ไมมี -

 

- ไมมี -

- ไมมี -

ขอมูลของกรรมการอิสระที่เปนผูรับมอบฉันทะ

ช�อ – สกุล

อายุ (ป)

ที่อยู

ตำแหน�งในปจจุบัน

หลักสูตรการอบรมกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณทำงานในรอบ 5 ป

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปที่ผานมา

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร

การมีสวนไดเสียในวาระ                                                      

การมีสวนไดเสียพิเศษในวาระ

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน

หรือในชวง 2 ปที่ผานมา

เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 

หรือเปนพนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา 

ซึ่งไดรับเงินเดือนประจำ

เปนผู ใหบริการทางวิชาชีพ 

(เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจ

มีผลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระ

55

                   - สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 6 -



นายทวีชัย  เจริญบัณฑิต 

80

เลขที่ 1069 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ 

เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ 10600

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 

และกรรมการตรวจสอบ 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายเปนเนติบัณฑิตไทย

2557 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการ

  ตรวจสอบ บมจ.บางกอกแรนช 

 - ไมมี -

 - ไมมี -

 - ไมมี -

มีสวนไดเสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่พนจากตำแหน�งตามวาระ ประจำป 2563 เพราะเปนผูที่ถูก

เสนอช�อตอที่ประชุมผูถือหุน ใหแตงตั้งกลับเขารับตำแหน�งกรรมการ

บริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

 - ไมมี -

 - ไมมี -

 - ไมมี -

ขอมูลของกรรมการอิสระที่เปนผูรับมอบฉันทะ

ช�อ – สกุล

อายุ (ป)

ที่อยู

ตำแหน�งในปจจุบัน

หลักสูตรการอบรมกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณทำงานในรอบ 5 ป

ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปที่ผานมา

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร

การมีสวนไดเสียในวาระ                                                  

การมีสวนไดเสียพิเศษในวาระ

การมีสวนไดเสียกับบริษัท / บริษัทใหญ / บริษัทยอย / บริษัทรวม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน

หรือในชวง 2 ปที่ผานมา

เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 

หรือเปนพนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษา 

ซึ่งไดรับเงินเดือนประจำ

เปนผู ใหบริการทางวิชาชีพ 

(เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจ

มีผลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระ
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