
รายละเอียดของกรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้ 
 

              กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2558  ได้ด้วยตนเอง  

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้  พล.ต.ท .วิสนุ   ปราสาททองโอสถ   ด ารงต าแหน่ง  

ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้ เข้าประชุม และใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ ดังมีประวัติ และรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อ    พล.ต.ท.วิสนุ  ปราสาททองโอสถ 

ต าแหน่งในบรษิัทฯ   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ    51 ป ี
         

ประวัติการศึกษา -   ปริญญาโท บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก University of San Francisco, USA                                                               
-   ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑติ จาก Vanderbilt University, USA 

 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 
                                                              หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2005 
                                                              หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 19/2005 
                                                              หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries(CGI) รุ่นที่ 3/2015 
                                                                จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)                                                

 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  10 ป ี8 เดือน 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2557 

 คณะกรรมการบริษทั 12/12 ครั้ง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 13/13 ครั้ง 

 
สัดส่วนการถอืครองหลักทรพัย์ของบรษิัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) 

 หุ้นสามัญ   3,655,614 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมด 

ต าแหน่งในปัจจุบัน 

 ปี 2547 – ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ บริษทัหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
 ปี 2552 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  บรษิัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
 ปี 2547 – 2552 กรรมการตรวจสอบ บริษทัหลักทรัพย์ ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
 ปี 2557 – ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ บริษทัหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ากัด 
 ปี 2557 – ปัจจุบนั   ผู้บัญชาการ ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ปี 2549 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษัท ไทยโค โพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จ ากัด 
 ปี 2543 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 



ประวัติการอบรมอื่น ๆ 

 ปี 2549  หลักสูตรผูบ้ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทัฯ ได้ก าหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น นั้น

ด้วย 

2.ไม่เป็นหรือเคยเปน็กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ ผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ

บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่

กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3.ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่

สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ

เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4.ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่

มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ

ให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทหรือ

คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาท

ขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง

กันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ

เงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 



7.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึง

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน

และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9.ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2557 กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย 

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า จาก
บริษัท หรือบริษัทย่อย 

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียกับการให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับบริษัท หรือบริษัทย่อย 


