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 นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน)  

กรรมการอิสระ หมายถึง บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดไว้ใน

นโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัท  ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กลา่วคือ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง สําหรับ

กรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแตง่ตัง้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อย

กวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ใน

ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือมี

อํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง สาํหรับกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแตง่ตัง้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแล้ว ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการค้าท่ีกระทําเป็น

ปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการท่ีเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน

ทํานองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมี

ตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้ังกล่าวให้

เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ใน

การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปี

ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

4. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส 

พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือ บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

5. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็น 

ผู้ ถือหุ้นมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักัดอยู่ สําหรับกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งตัง้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 

กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และ ไม่

เป็นผู้ ถือหุ้นมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการวิชาชีพนัน้ด้วย สําหรับกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการ

แต่งตัง้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการ

แตง่ตัง้ 
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8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั เป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมี

นยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกิน

ร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ

แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท ภายหลงัได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้

ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอํานาจควบคมุบริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
 

บริษัทอาจแต่งตัง้บุคคลท่ีมี หรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 3. หรือข้อ 7. 

ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอยา่งระมดัระวงั และมีความเห็นวา่การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่ว 

ไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือ

หุ้นในวาระแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

(ก) ลกัษณะความสมัพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีทําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 

(ข) เหตผุลและความจําเป็นท่ียงัคง หรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ช่ือ – สกุล นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนท์ชยั 

 อายุ (ปี) 63 

 ที่อยู่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ 10400 

 ตาํแหน่งในปัจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   

 

 

 

  และกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

 การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ  Director Certification Program (DCP 59/2007) 

  Role of the Chairman Program (RCP 16/2005) 

 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, North Texas State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประสบการณ์ทาํงาน  2560 - ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ 

                             การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

  2558 - ปัจจบุนั     รองประธานกรรมการธนาคาร  ประธานกรรมการบริหาร 

   และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

  2541 - ปัจจบุนั    ประธานคณะกรรมการ                             

   บจก. วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ 

  2554 - 2555        กรรมการและกรรมการตรวจสอบ              

   บมจ. ปตท. 

  2549 - 2555        ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร

่                               บมจ. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย 

 ประวัติการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมมี่ - 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 

 - ไมมี่ - 

 วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้  วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 

 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา - ไม่เป็น - 

 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิขาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น - 

 3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ช่ือ – สกุล  นายสรุศกัดิ ์วาจาสิทธ์ิ  

 อายุ (ปี)  64 

 ที่อยู่  414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ 10400 

 ตาํแหน่งในปัจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกํากบั  

  

 

 

 

 

 

  ดแูลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ 

 การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP 29/2004) 

 คุณวุฒิการศึกษา  เนติบณัฑิต สํานกัคอล์น อินน์ ประเทศองักฤษ 

 ประสบการณ์ทาํงาน  2557 - ปัจจบุนั   Managing Partner 

                           R&T Asia (Thailand) Limited 

  2551 - 2557      กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ กรรมการ

                            บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

  2550 - 2551      กรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

                           บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

  2549 - 2550      กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

                           บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

  2548 - 2557      ผู้บริหาร 

                           บจ.ฮนัตนั แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) 

  2540 - 2551      กรรมการ 

                           บจ. ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ 

 ประวัติการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมมี่ - 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 
 - ไมมี่ - 

 วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้  วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 

 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา - ไม่เป็น - 

 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิขาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น - 

 3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ช่ือ – สกุล  นายประสณัห์ เชือ้พานิช 

 อายุ (ปี)  65 

 ที่อยู่  414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

 กรุงเทพฯ 10400 

 ตาํแหน่งในปัจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน  

  

 

 

 

 

 

  และกรรมการตรวจสอบ 

 การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP 19/2009),  

 Financial Institution Governance (FGP 6/2013) 

 คุณวุฒิการศึกษา  พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 ประสบการณ์ทาํงาน  2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

 2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

 บมจ. ไทย โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ยี่ 

  2560 - ปัจจบุนั  กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุด้านบญัชี 

  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

  2559 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบบริหารงานประจํา 

  มหาวิทยาลยัมหิดล 

  2559 - ปัจจบุนั  กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

  2560 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  2558 - ปัจจบุนั  กรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบตัิเพ่ือ

้    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  2558 - ปัจจบุนั  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  2557 - ปัจจบุนั  กรรมการที่ปรึกษาด้านการกํากบัดแูลกิจการ 

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 2558 - ปัจจบุนั  กรรมการสถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู 

  สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ

   2557 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ และผู้ทรงคณุวฒิุด้านบญัชี 

  สํานกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ

    2557 - ปัจจบุนั  กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุด้านบญัชี คณะกรรมการทุม่ตลาดและการ

   กระทรวงพาณิชย์ 
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ประวัติการทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมมี่ - 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 
 - ไมมี่ - 

 วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้  วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 

 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา - ไม่เป็น - 

 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิขาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น - 

 3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 


