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ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 

 

 

 
 

นายอภชิาติ จีระพันธ์ุ 
 

ต าแหน่ง :   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ 
กรรมการตรวจสอบ 

 

อาย ุ        :  62 ปี 

ที่อยู่       : 172/57 ซ.พานิชกลุ แขวงพระขโนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม:  

วาระท่ี 5  พิจารณาการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยของ    

               บริษัทฯ ประจ าปี 2563 

 

 

 

 

นายวิสฐิ ตนัติสุนทร   
 

ต าแหน่ง :  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
อาย ุ        :  60 ปี 

ที่อยู่       : 303/1 ซ.สขุมุวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทกุวาระ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกที่ส าคัญในระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือเรียกว่า                      

“ธรรมาภิบาล” ขององค์กร  โดยนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประกอบด้วยคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2. มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 

3. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี  ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ

กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อน

วนัที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย

เป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี

อ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

หรือ บริษัทย่อย 

6. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ กบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท า เป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึง

พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่

ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  
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ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ใน

การพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกจิ

กบับคุคลเดียวกนั 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั  ผู้มีอ านาจควบคุม  หรือหุ้ นส่วนของส านกังานสอบ

บญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี ก่อนวนัที่

ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปีก่อน

วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ

หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่

ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น 

ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

11. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

12. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

13. สามารถอทุิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ 


