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ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง อายุ 

(ปี) 

ท่ีอยู่ ส่วนได้เสียในวาระที่จะ
พจิารณา 

 
ศ.ดร.พรชยั ชนุหจินดา 

  กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

 
57 

เลขท่ี 3/144 คอนโดบ้านสิริสีลม  ถนนศรีเวียง  

แขวงสีลม  เขตบางรัก  กทม.  10500  
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ช่ือ – ช่ือสกุล   ศ.ดร.พรชัย ชุนหจนิดา 

ต าแหน่ง    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ    57 ปี 

สัญชาติ    ไทย 

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัตกิารอบรม  

 ดษุฎีบณัฑติ (สาขาการเงิน) Florida International University 
 วทิยาศาสตร์มหาบณัฑติ (สาขาการเงิน) Florida International University 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ(MBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 บญัชีบณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบั 2) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 หลกัสตูรพฒันาผู้บริหารระดบัสงู วิทยาลยั วทิยาการตลาดทนุ (วตท) รุ่นท่ี 11/2010 
 หลกัสตูร Role of the Chairman program (RCP)   รุ่นท่ี 11/2012 
 หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 12/2011 
 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 4/2005 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 36/2003 

 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562   200,000 หุ้น (0.03%)    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 

 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
2561 – ปัจจบุนั       กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากดั (มหาชน) 
2554 – 2559       กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั       กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกโพสต์ จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แทง็ค์ จ ากดั (มหาชน) 
2558 – 2560  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2560  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยพานิชประกนัภยัจ ากดั (มหาชน) 
2557 – 2560  ประธานกรรมการ บริษัท ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
2548 – ปัจจบุนั       ศาสตราจารย์ (สาขาการเงิน) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2551 – 2560  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส  จ ากดั 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทาง
การเงินและการบริหารกิจการและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  โดยบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยผู้ ท่ีได้รับเสนอชือเป็นกรรมการอิสระของบริษัท มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามนิยามทีก าหนด  ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษั ท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา
ของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ
บตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถงึการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ  
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือ รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้
ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัท หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระตอ่อีกฝ่าย
หนึง่ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าว
ให้เป็นไปตามวธีิการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัโดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการ
เกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้
มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการ
แตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น 
ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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8. ไม่เป็นบุคคลซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา 
ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่ างเดียวกนัและ
เป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

 


