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รายละเอียดของกรรมการอิสระ 
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 

 
ชื�อ – ชื�อสุกล  นายอํานวย  นาครัชตะอมร 
อาย ุ       �� ปี 
ตาํแหน่งในบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ        
วุฒกิารศกึษา  -  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-  หลกัสตูร มนิิเอ็มบีเอ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
-  ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเคมี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   
- ��,��� หุ้น หรือ ร้อยละ �.�� (ข้อมลู ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����) 

ปีที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  
- ตั �งแตปี่ ���� - ปัจจบุนั (รวมระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง �� ปี) 

ประสบการณ์การทาํงานจนถึงปัจจุบัน 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี่ 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอื�นที�ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- ไมมี่ - 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการที�อาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

- ไมมี่ - 
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� ��/���� 
- หลกัสตูร Audit Committee Program (รุ่น ��/����)  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที� ���/���� 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี ���� เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ � ครั �ง จาก � ครั �ง 
-  ในรอบปี ���� เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท � ครั �ง จาก � ครั �ง 
-  ในรอบปี ���� เข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น � ครั �ง จาก � ครั �ง 

ประวัตกิารทาํผิดทางกฎหมาย -  ไมมี่ - 
ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
- ไมเ่ป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชี หรือที�ปรึกษากฎหมาย  
- ไมเ่ป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนัยสําคญัอัน

อาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าที�ได้อย่างเป็นอิสระ 
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หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ 
      

กรรมการอิสระมีบทบาทสําคญัตอ่การกํากบัดแูลกิจการที�ดีกลา่วคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรี
ตามภารกิจที�ได้มอบหมาย เช่น การทําหน้าที�เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
โดยต้องไมค่ํานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที�เกี�ยวกบัทรัพย์สนิหรือตําแหน่งหน้าที� และไมต่กอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที�จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที�พึงจะเป็น ดังนั �นผู้ ที�จะทําหน้าที�เป็น
กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที�คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดไว้ 
ดงันี � 

 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ �.� ของจํานวนหุ้ นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคล/นิติ
บคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง ทั �งนี � ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที�เกี�ยวข้องของกรรมการรายนั �นๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง  

3. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี�น้อง และ
บุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง รวมทั �งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไมใ่ช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิตบิคุคลที�อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่  

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ  ซึ�งรวมถึงที�ปรึกษากฎหมาย หรือที�ปรึกษาทาง การเงิน ซึ�งได้รับค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง ทั �งนี � ในกรณีที�ผู้
ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวชิาชีพนั �นด้วย 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั �งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ ที�
เกี�ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมมี่ลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 

ทั �งนี �บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ�งเข้มกวา่ข้อกําหนดขั �นตํ�าของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทนุ ในเรื�องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ �.� จํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียง
ทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง ทั �งนี � ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี� ยวข้องของ
กรรมการรายนั �น ๆ ด้วย ซึ�งตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนดขั �นตํ�าไว้ไมเ่กินร้อยละ � ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออก
เสียงทั �งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้ นที�ถือโดยผู้ ที�
เกี�ยวข้องด้วย 


