
นิยามกรรมการอิสระ 
 

    1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
    2.  ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือน 
ประจ ำ ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน 
หรือนิติบุคคล ที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง) 
    3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส 
พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคล 
ทีจ่ะได้รับ กำรเสนอชื่อเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
    4.  ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล 
ทีอ่ำจ มีควำมขัดแย้ง ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทั้ง 
ไม่เป็นผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผู้บริหำร ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ 
ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่ำจมีควำมขัดแย้ง 
    5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่ำจมีควำม 
ขัดแย้งในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่กรรมกำรซ่ึงไม่เป็นกรรมกำรอิสระ หรือผู้บริหำร ของผู้ทีม่ีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 
    6.  ไม่เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นทีป่รึกษำกฎหมำย 
หรือทีป่รึกษำ ทำงกำรเงิน ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร 
ซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพด้วย 
7. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ด้รับแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
8. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท ำให้ ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้ 
9.  ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ด้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำร 
ของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำม 
ขัดแย้งและไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนทีเ่ป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน 
10.  มีหน้ำทีใ่นลักษณะเดียวกับที่ก ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วย 
คุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 
 
 

ชื่อ-สกุล     นายน าพล  เงินน าโชค 
อำยุ  (ปี)    48 ปี 
ที่อยู่     342/11  ซอยรำมอินทรำ 14  ถนนรำมอินทรำ 
     แขวงท่ำแร้ง  เขตบำงเขน  กรุงเทพมหำนคร 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ   ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ   
     มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%)  -ไม่มี- 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว  -ไม่มี- 
ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 2557 – ปัจจุบัน     ที่ปรึกษำคณะท ำงำนทำงกำรเมืองของประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
 2552 - 2554     รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
 2550 - 2552     กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เพำวเวอร์พี จ ำกัด (มหำชน) 
 2548 - 2554     กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท สตีลอินเตอร์เทค จ ำกัด 
       (มหำชน) 
 
ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ  -ไม่มี- 
กำรมีส่วนได้เสียในวำระ     -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 
 
 
 

ชื่อ-สกุล     นายชนะ  สิงห์รุ่งเรือง 
อำยุ  (ปี)    53 ปี 
ที่อยู่     32/33  หมู่ที ่2  ถนนเลียบคลองทวีวัฒนำ   
     แขวงทวีวัฒนำ  เขตทวีวัฒนำ  กรุงเทพมหำนคร 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ   -  ปริญญำโท สำขำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
        เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
     -  ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชีต้นทุน 
        จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%)  -ไม่มี- 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว  -ไม่มี- 
ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
  
2539- ปัจจุบัน  ส ำนักงำนบัญชี รับท ำบัญชี ให้กับธุรกิจประเภทต่ำงๆ เช่น    
  ส ำนักงำนผู้แทนธุรกิจระหว่ำงประเทศ,ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ระบบ  
  ควบคุมไฟฟ้ำ, ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องหนัง, ธุรกิจน ำเข้ำและจ ำหน่ำย  
  เครื่องมือแพทย์, ธุรกิจน ำเข้ำและจ ำหน่ำย ถ่ำนหิน, ธุรกิจน ำเข้ำ และจ ำหน่ำย  
  เครื่องมือเครื่องใช้ น้ ำมันหล่อลื่น เพื่อประหยัดพลังงำน ฯลฯ 
2539 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษำด้ำนบัญชีและกำรเงิน  ให้กับธุรกิจประเภทต่ำงๆ เช่น ธุรกิจค้ำปลีก  
  ค้ำส่ง สินค้ำอุปโภค บริโภค  ธุรกิจค้ำวัสดุก่อสร้ำง ฯลฯ  
2548   วำงระบบบัญชีให้กับศูนย์บริกำรรถยนต์แห่งหนึ่ง  
2527 - 2538 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
2526 – 2527 ฝ่ำยหนี้สิน ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
 
ประวัติกำรท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ  -ไม่มี- 
กำรมีส่วนได้เสียในวำระ     -ไม่มี- 
ประวัติกำรฝึกอบรม 
 
จัดอบรมโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD): 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 89/2011) รุ่นที่ 89 ปี พ.ศ.2554 
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (17/2013) รุ่นที่ 17 ปี พ.ศ.2556 

 



 
 

รายละเอียดกรรมการอิสระ 
 
 
 

ชื่อ-สกุล     นายสุรเดช  จันทรานุรักษ์ 
อำยุ  (ปี)     68 ปี 
ที่อยู่     367  ถนนเทศบำลนิมิตใต้  แขวงลำดยำว   
     เขตจตุจักร  กรุงเทพมหำนคร 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ   -  ปริญญำเอก สำขำวิศวกรรมโครงสร้ำง 
        University Of Minnesota 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (%)  -ไม่มี- 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัว  -ไม่มี- 
ระหว่ำงผู้บริหำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 2532 - ปัจจุบัน  บริษัท ซีตำเนีย จ ำกัด      
 2517 - 2532    มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำธนบุรี 
  
ประวัติกำรท ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปี ที่ผ่ำนมำ  -ไม่มี- 
กำรมีส่วนได้เสียในวำระ     -ไม่มี- 
  
 


