
เอกสารแนบ 4 

30/41 
 

นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ใน
นโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัท  ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกวา่หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กลา่วคือ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่

อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ส าหรับกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัความเสีย่งทีไ่ด้รับการแตง่ตัง้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว 
ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือมีอ านาจ
ควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ส าหรับ
กรรมการตรวจสอบและก ากับความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตัง้ในหรือหลงัวนัที่ 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการค้าที่กระท า
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัท หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละสามของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ
บริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

4. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส  พี่
น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

5. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็น ผู้ ถือ
หุ้นมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่ส าหรับกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงที่ได้รับการแตง่ตัง้ในหรือหลงัวนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง และ ไม่เป็นผู้ ถือ
หุ้นมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการวิชาชีพนัน้ด้วย ส าหรับกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงที่ได้รับ
การแตง่ตัง้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั เป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยั
ในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 
1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบั
กิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท  ภายหลงัได้รับแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสนิใจ
ในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุบริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
 

บริษัทอาจแต่งตัง้บคุคลที่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมลูคา่ตามข้อ 3. หรือข้อ 7. ข้างต้น
เป็นกรรมการอิสระได้ หากกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมดัระวงั และมีความเห็นว่าการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าว ไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นใน
วาระแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 
(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ที่ก าหนด 
(ข) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคง หรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ช่ือ – สกุล  คณุสรุศกัดิ ์วาจาสิทธ์ิ  
 อายุ (ปี)  68 

 ที่อยู่  414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน  
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 ต าแหน่งในปัจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ   
กรรมการตรวจสอบ  
 
และกรรมการอิสระ 
และกรรมการอิสระ 
 

 

  กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 
 การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP 29/2004) 
 คุณวุฒิการศึกษา  เนติบณัฑิต ส านกัคอล์น อินน์ ประเทศองักฤษ 
 ประสบการณ์ท างาน  2557 - ปัจจบุนั      ประธานกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  

  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
 2551 - ปัจจบุนั   กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 

  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

 2549 - ปัจจบุนั 
  

  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

 2559  - ปัจจบุนั   กรรมการ บมจ. ศรีไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 2557  - ปัจจบุนั   Managing Partner / R&T Asia (Thailand) Limited 
 2548 - 2557   ผู้บริหาร / บจ.ฮนัตนั แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) 
 2540 - 2551   กรรมการ / บจ. ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ 

 ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมมี่ - 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 

 - ไมมี่ - 
 วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้  วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้  -ไมมี่- 
 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
 1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  - ไม่เป็น - 
 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิขาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 
 3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ  - ไม่มี - 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ช่ือ – สกุล  คณุไกรฤทธ์ิ อชุกุานนท์ชยั  
 อายุ (ปี)  66 

 ที่อยู่  414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน  
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 ต าแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 
และกรรมการอิสระ   กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ  

 การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ 
Director Certification Program (DCP 59/2005)    
Role of the Chairman Program (RCP 16/2007)  

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, North Texas State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
  ประสบการณ์ท างาน  2564 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

  บมจ. ปตท. ส ารวจและผลติปิโตรเลียม 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุด้านการเงิน 

 คณะกรรมการการก ากบัและสง่เสริมธุรกิจการประกนัภยั (คปภ.) 
2557- ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง   กรรมการสรร

หาและก ากบัดแูลกิจการ กรรมการอิสระ 
  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

2558 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการธนาคาร   ประธานกรรมการบริหาร   
ประธานกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

2561 – 2563 
ประธานกรรมการ 
บมจ. ปตท. 

2541 -ปัจจบุนั 
ประธานคณะกรรมการ  
 บจก. วี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ 

 ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมมี่ - 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 

 - ไมมี่ - 
 วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้  วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้  -ไมมี่- 
 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
 1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  - ไม่เป็น - 
 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิขาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 
 3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ  - ไม่มี - 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ช่ือ – สกุล  คณุประสณัห์ เชือ้พานิช 
 อายุ (ปี)  69 

 ที่อยู่  414 อาคารเอไอเอส 1 ถนนพหลโยธิน  
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 ต าแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 
และกรรมการอิสระ   ประธานกรรมการพฒันาสู่ความยัง่ยืน 

 การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ 
Director Accreditation Program (DAP 19/2009)    
Financial Institution Governance  Program (FGP 6/22013) 

 คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี (เกรียตินิยมอนัดบั 2)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประสบการณ์ท างาน 
 
 

2561 - ปัจจบุนั   ประธานกรรมการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 

  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยง 

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

2563 – ปัจจบุนั 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 บมจ. เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 

2562 – ปัจจบุนั 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 

2556 – ปัจจบุนั 
กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 

2556 – ปัจจบุนั 
 กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 บมจ. ไทยโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ 

 ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  - ไมมี่ - 
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 

 - ไมมี่ - 
 วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้  วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้  -ไมมี่- 
 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
 1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  - ไม่เป็น - 
 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิขาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  - ไม่เป็น - 
 3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ  - ไม่มี - 
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