
 

 

นิยามของกรรมการอสิระ ของบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จาํกัด (มหาชน)  

กรรมการอิสระ หมายถงึ บคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ในนโยบายกํากบัดแูล

กิจการของบริษัท  ซึง่สอดคล้องและเข้มงวดกวา่หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ กลา่วคือ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี 
ความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง สําหรับกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งตัง้ในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็น
การขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือมีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง สําหรับกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งตัง้ในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

 ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
รายการท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ
สามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

4. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร 
รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

5. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็น ผู้ ถือหุ้นมีนยั ผู้ มี
อํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งสงักดัอยู่ สําหรับกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งตัง้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว 
ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน
กว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และ ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการวิชาชีพนัน้ด้วย สําหรับกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งตัง้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั เป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น 
หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

เอกสารแนบ 8



 

 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท ภายหลงัได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระท่ีมี
ลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

บริษัทอาจแต่งตัง้บคุคลท่ีมี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมลูค่าตามข้อ 3. หรือข้อ 7. ข้างต้นเป็นกรรมการ

อิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมดัระวงั และมีความเห็นว่าการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ี 

และการให้ความเหน็ท่ีเป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีทําให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบติัไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 
(ข) เหตผุลและความจําเป็นท่ียงัคง หรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

  

ข้อมูลของกรรมการอสิระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ช่ือ – สกุล คณุไกรฤทธ์ิ อชุกุานนท์ชยั 

 อายุ (ปี) 61 
 ที่อยู่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 ตาํแหน่งในปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ  
  และกรรมการอิสระ 

 การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ  หลกัสตูร DCP: Director Certification Program  รุ่น 59/2548 
  หลกัสตูร RCP: Role of the Chairman 16/2550 

 คุณวุฒกิารศึกษา  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ, North Texas State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประสบการณ์ทาํงาน  2558 - ปัจจบุนั    กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
   ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
  2541 - ปัจจบุนั    ประธานคณะกรรมการ                             
   บจก. วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส 
  2554 - 2555        กรรมการและกรรมการตรวจสอบ              
   บมจ. ปตท. 
  2549 - 2555        ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
                             บมจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย 

 ประวัตกิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี - 
 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี - 
 การมีส่วนได้เสียในวาระ                                                    - ไม่มี - 
 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน หนกังาน ลกูจ้าง  
 หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา   

 - ไม่มี - 

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  
 (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

 - ไม่มี - 

 มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ 
 ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 

 - ไม่มี - 

  



 

 

 
 

  

ข้อมูลของกรรมการอสิระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ช่ือ – สกุล คณุทศันีย์  มโนรถ 

 อายุ (ปี) 70 

 ที่อยู่ 414  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 ตาํแหน่งในปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ กรรมการการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน และกรรมการอิสระ 

 การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ  หลกัสตูร DCP: Director Certification Program รุ่น 32/2546 

 คุณวุฒกิารศึกษา  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประสบการณ์ทาํงาน   2549 - 2557      กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

  2545 - 2548      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้านการเงินและบญัชี 

 บมจ. ทศท. คอร์ปอเรชัน่ 

  2544 - 2548      กรรมการ 
 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

 ประวัตกิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี - 
 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี - 
 การมีส่วนได้เสียในวาระ                                                    - ไม่มี - 
 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน หนกังาน ลกูจ้าง  
 หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา   

 - ไม่มี - 

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  
 (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

 - ไม่มี - 

 มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ 
 ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 

 - ไม่มี - 

  



 

 

 
 
 

ข้อมูลของกรรมการอสิระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ช่ือ – สกุล  นายกานต์  ตระกลูฮนุ 

 อายุ (ปี)  60 
 ที่อยู่  414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 ตาํแหน่งในปัจจุบนั  ประธานกรรมการการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 
  และกรรมการอิสระ 

 การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ  หลกัสตูร DAP : Director Certification Program รุ่น 29/2546 

 คุณวุฒกิารศึกษา  ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประสบการณ์ทาํงาน  2558 - ปัจจบุนั      กรรมการท่ีปรึกษา                     Nomura Holdings Inc. 
  2554 - ปัจจบุนั      ท่ีปรึกษา                                   Kubota Corporation (Japan) 
  2549 - 2558         กรรมการผู้จดัการใหญ่               บมจ. ปนูซิเมนต์ไทย 

 ประวัตกิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี - 
 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  - ไม่มี - 
 การมีส่วนได้เสียในวาระ                                                    - ไม่มี - 
 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน หนกังาน ลกูจ้าง  
 หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

 - ไม่มี - 

 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  
 (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

 - ไม่มี - 

 มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ 
 ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ 

 - ไม่มี - 

  




