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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น 
 

 

ชื่อ-นามสกุล 
 

ต าแหน่ง  
 

อาย ุ
 

ที่อยู่  
 

ส่วนได้เสียในวาระการ
ประชุม 

นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ 

60 172/57 แขวงพระโขนงเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ไมม่ีสว่นได้เสยีในทกุวาระ 

นางจิราพร เชมนะสริิ กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

70 15 ซ.สขุมุวิท 34 ถ.สขุมุวิท 
แขวงคลองตนั เขตคลองตนั 
กรุงเทพฯ 10110 

ไมม่ีสว่นได้เสยีในทกุวาระ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่ส าคญัในระบบการก ากบัดแูลกิจการที่ดีหรือเรียกว่า “ธรรมาภิบาล” 

ขององค์กร  โดยนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
2. มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 
3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวนัที่ได้รับ
การแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือ 
บริษัทยอ่ย 

6. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท า เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่
มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนี ้
ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวม
ภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั  ผู้มีอ านาจควบคมุ  หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่2 ปี นบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้
เป็นกรรมการอิสระ 

8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บ ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อนวนัที่ได้รับ
การแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

9. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

11. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
12. เป็นผู้ที่ได้รับความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
13. สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการด าเนินหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 


