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นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์ิส จ ากัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถว้นและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดไวใ้น

นโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัท  ซึง่สอดคลอ้งและเขม้งวดกว่าหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กลา่วคือ 
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่

อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 
2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ ส าหรบักรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัความเสีย่งที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ตอ้งพน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ 
ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

3. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ ที่มีนยั หรือมีอ านาจ
ควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ 
ส าหรบักรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงที่ไดร้บัการแต่งตัง้ในหรือหลงัวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ไมน่อ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการคา้
ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการที่เก่ียวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รือ
รบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่น
ท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้ริษัท หรอืคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตน
สทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตาม
วิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่ เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่
นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือ บคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

5. ไมเ่ป็นกรรมการที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับผู้
ถือหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไมเ่ป็น ผูถื้อ
หุน้มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษัิท บริษัทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บริษัทรว่ม 
หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่ส  าหรบักรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสีย่งที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ในหรอืหลงัวนัที่ 
1 กรกฎาคม 2553 ตอ้งพน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษาทางการเงิน ซึง่ไดร้บั
คา่บรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ และ ไมเ่ป็นผูถื้อ
หุน้มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารวิชาชีพนัน้ดว้ย ส าหรบักรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสีย่งที่ไดร้บั
การแต่งตัง้ในหรือหลงัวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ตอ้งพน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการ
แตง่ตัง้ 
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8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั เป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรอืบรษัิทย่อย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยั
ในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 
1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบั
กิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท  ภายหลงัไดร้บัแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง 8 แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท ใหต้ดัสนิใจ
ในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บรษัิทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุบรษัิท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
 

บรษัิทอาจแต่งตัง้บคุคลที่มี หรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรอืการใหบ้ริการวิชาชีพเกินมลูค่าตามขอ้ 3. หรอืขอ้ 7. ขา้งตน้
เป็นกรรมการอิสระได ้หากกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอย่างระมัดระวงั และมีความเห็นว่าการแต่งตัง้บุคคลดังกล่าว ไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และใหเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ใน
วาระแตง่ตัง้กรรมการอิสระดว้ย 
(ก) ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจ หรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชีพ ที่ท าใหบ้คุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ที่ก าหนด 
(ข) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคง หรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทในการเสนอใหม้ีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ช่ือ – สกุล  คณุสรุศกัดิ ์วาจาสิทธ์ิ  

 อายุ (ปี)  67 

 ทีอ่ยู่  414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน  
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 ต าแหน่งในปัจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ   
กรรมการตรวจสอบ  

 
และกรรมการอิสระ 
และกรรมการอิสระ 

 
 

  กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 

 การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP 29/2547) 

 คุณวุฒิการศึกษา  เนติบณัฑิต ส  านกัคอลน์ อินน ์ประเทศองักฤษ 

 ประสบการณท์ างาน  2557 - ปัจจบุนั      ประธานกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  

  บมจ. แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส 

 2551 - ปัจจบุนั   กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 

  บมจ. แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส 

 2549 - ปัจจบุนั 
  

  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 

  บมจ. แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส 

 2559  - ปัจจบุนั   กรรมการ บมจ. ศรไีทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 2559  - ปัจจบุนั   Managing Partner / R&T Asia (Thailand) Limited 

 2548 - 2557   ผูบ้รหิาร / บจ.ฮนัตนั แอนด ์วิลเลี่ยมส ์(ไทยแลนด)์ 

 2540 - 2551   กรรมการ / บจ. ไทยทาโลว ์แอนด ์ออยล ์

 ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา  - ไมมี่ - 
 ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 

 - ไมมี่ - 

 วาระทีมี่ส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ในครั้งนี้  วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิก  าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

 การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้  - 

 การมส่ีวนได้เสยีกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า  - ไม่เป็น - 

 2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิขาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 

 3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ  - ไม่มี - 


