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นิยามของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้
ในนโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ซึง่สอดคล้องและเข้มงวดกวา่หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กลา่วคือ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ  หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี  

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิตของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำรของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำง กำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอำนำจควบคมุ ของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี  

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้
พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี  

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้
ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  

8. ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ  หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็น
กำรแขง่ขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

บริษัทอาจแต่งตัง้บคุคลที่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมลูค่าตามข้อ 4. หรือ 6. 
ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมดัระวงั และมีความเห็นวา่การแต่งตัง้บคุคลดงักลา่ว 
ไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชมุในวาระ
แตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

(ก) ลกัษณะความสมัพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

(ข) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคง หรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 6- 
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-สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 6-   

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ – สกุล นายคุณากร เมฆใจดี 
อายุ (ปี) 66 

ที่อยู่ 
19/1 ซอยก่ิงช ำนำญอกัษร ถนนพหลโยธิน แขวงพญำไท  
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 

ต าแหน่งในปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
หลักสูตรการอบรมกรรมการ  DCP Refresher Course (Re DCP 1/2008) 

 Audit Committee Program (ACP 17/2007) 

 DCP Refresher Course (Re DCP 1/2005) 

 Director Certificate Program (DCP 7/2001) 

 The Role of the Chairman Program (RCP 5/2001) 
คุณวุฒกิารศึกษา  ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ Delta State University, U.S.A. 

 ปริญญำตรีกำรบญัชี มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 
ประสบการณ์ท างานในรอบ 5 ปี 2559 - ปัจจบุนั  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ, บมจ. ไอร่ำ แฟคตอร่ิง  

2547 – ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ, บมจ. ไอร่ำ แฟคตอร่ิง  
2554 - 2559      กรรมกำร, บมจ. ไอร่ำ แฟคตอร่ิง จ ำกดั 
2545 - ปัจจบุนั   กรรมกำร, บริษัท เจ้ำคณุเกษตรพืชผลอตุสำหกรรมอำหำร จ ำกดั 
2534 - ธนัวำคม 2562 กรรมกำร, บริษัท ธนสถำปนำ จ ำกดั 
2561 - ตลุำคม 2562 กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำร               
           สรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน, บริษัท ไฮโดรควิพ จ ำกดั 
2561 - เมษำยน 2562 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ,  
            บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี ้พลสั จ ำกดั 
2545 - มกรำคม 2562 กรรมกำร, บริษัท ที่ปรึกษำธุรกิจ บี วี พี จ ำกดั 
2544 - ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ, หอกำรค้ำไทย และสภำหอกำรค้ำแหง่   
            ประเทศไทย 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมม่ี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียในวาระ                                                        - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ                                                         -ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา 
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน หรือเป็นพนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำ ซึง่ได้รับเงินเดอืนประจ ำ            - ไมม่ี - 

เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย)                                                                           - ไมม่ี - 

มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ                               - ไมม่ี - 
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 -สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 6- 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ – สกุล รศ.ดร. ภรณี  ภัทรานวัช 
อายุ (ปี) 69 

ที่อยู่ 
เลขที่ 127 ซอยถนอมจิตร ถนนสทุธิสำรวินิจฉยั  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  

ต าแหน่งในปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
และกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

หลักสูตรการอบรมกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP) 112/2014 
คุณวุฒกิารศึกษา  Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management), 

Asian Institute of Technology (AIT) 

 วิทยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำพฤกษศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 วิทยำศำสตรบณัฑติ สำขำพฤกษศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประสบการณ์ท างานในรอบ 5 ปี 2557 - ปัจจบุนั Adviser on Environmental & Sustainable Development, 

The Karen National Union (KNU), Mergui 
2557 - ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุิ ในคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำน

ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ด้ำนพฒันำปิโตรเลยีม 
2556 - ปัจจบุนั อำจำรย์พิเศษ หลกัสตูรวิทยำศำสตรมหำบณัฑิต  

สำขำเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม และหลกัสตูร Doctor of 
Philosophy in Environmental Technology (International 
Programme) 
มหำวิทยำลยัมหิดล คณะสำธำรณสขุศำสตร์ ภำควิชำ
วิศวกรรมสขุำภิบำล วิทยำเขตรำชวิถี และหลกัสตูร
สถำปัตยกรรมศำสตร์มหำบณัฑติ มหำวิทยำลยัศิลปำกร วิทยำ
เขตวงัทำ่พระ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมม่ี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียในวาระ                                                        - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ                                                        สว่นได้เสยีพิเศษในวำระท่ี 6 พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหนง่

ตำมวำระ เพรำะเป็นผู้ที่จะต้องถกูเลอืกกลบัเข้ำมำเป็นกรรมกำรอีกครัง้หนึง่ 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 
2 ปีที่ผ่านมา 
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน หรือเป็นพนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำ ซึง่ได้รับเงินเดอืนประจ ำ                         - ไมม่ี - 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย)                                                                        - ไมม่ี - 
มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ                                             - ไมม่ี - 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ – สกุล นางพรพรรณ บุญชัยศรี 

อายุ (ปี) 68 

ที่อยู่ 
63/78 ซอย 122/3 หมูบ้่ำนเสนำนิเวศน์ โครงกำร 1 
ถนนเสนำนิคม 1 แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร 10230 

ต าแหน่งในปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง  

หลักสูตรการอบรมกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

คุณวุฒกิารศึกษา  ศิลปศำสตร์มหำบณัฑิต สำขำกฎหมำยธุรกิจ คณะนิตศิำสตร์ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 บญัชีบณัฑิต สำขำบญัชีต้นทนุ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ประสบการณ์ท างานในรอบ 5 ปี 2552 - 2558      ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน,  
                         บริษัท น า้ตาลครบรีุ จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั  ที่ปรึกษาด้านการบญัชี พฒันาและวางระบบบญัชีคอมพวิเตอร์,  
                         บริษัท บีเฮ้าส์ จ ากดั 
2558 - 2560      ที่ปรึกษาด้านการบญัชี พฒันาและวางระบบบญัชีคอมพวิเตอร์,  
                         บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จ ากดั 

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมม่ี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียในวาระ                                                        - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ                                                        - ไมม่ี - 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล  ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน หรือเป็นพนกังำน ลกูจ้ำง หรือที่ปรึกษำ ซึง่ได้รับเงินเดอืนประจ                         - ไมม่ี - 
เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย)                                                                      - ไมม่ี - 
มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่มีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลท ำให้ไมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้อยำ่งเป็นอิสระ                                  - ไมม่ี - 
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