
  

 

เอกสารแนบ 5 

นยิามกรรมการอิสระของบรษิทั และรายนามและประวตักิรรมการอสิระทีเ่ปน็
ตวัแทนรบัมอบฉนัทะ 

 

 
 
 
  

 



  

นยิามกรรมการอสิระของบรษิทั  
และ 

รายนามพรอ้มประวตักิรรมการอสิระทีเ่สนอเปน็ตวัแทนรบัมอบฉนัทะ 
 

นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  
 

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

 

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ ้นที ่ม ีส ิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 
ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที ่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที ่เป็น บิดามารดา  
คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบร ิษ ัท ในล ักษณะท ี ่อาจเป ็นการข ัดขวางการใช ้ว ิจารณญาณอย ่างอ ิสระของตน รวมท ั ้ ง ไม ่ เป ็นหรือ  

เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถ ือห ุ ้นรายใหญ่  หร ือผ ู ้ม ีอ  านาจควบค ุมของบร ิษ ัท   เว ้นแต ่จะ ได ้พ ้นจ ากการม ีล ักษณะด ังกล ่าวมาแล้ ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ   
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ง
ได้ร ับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถ ือหุ ้นรายใหญ่ หรือ  



  

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น  

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่

มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

 

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9  แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  

 

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4 หรือ 6 เป็น
กรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและมีความเห็นว่าบุคคลดังการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าว ไม่
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ
พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระด้วย 

 

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข. เหตุผลและความจ าเป็นท่ียังคงหรือแต่งต้ังให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 

 



ประวัติกรรมการอิสระ 
ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น 

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ชื่อ-นามสกุล   : นายมนัส แจ่มเวหา 

 

อายุ   :  65 ปี 

 

ประวัติการศึกษา :  - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

     - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     - ปริญญาตร ีนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     - หลักสูตร DCP รุ่นท่ี 71/2549 

     - หลักสูตร ACP รุ่นท่ี 41/2012 

     - หลักสูตร RCM รุ่นท่ี 32/2013 

 

ประวัติการท างาน :  ปี 2560 – ปัจจุบัน ต าแหน่ง : กรรมการ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
(ย้อนหลัง 5 ปี)  :  ปี 2561 – ปัจจุบัน ต าแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

     ปี 2559 – ปัจจุบัน ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ การไฟฟ้านครหลวง 
     ปี 2559 – ปี 2563 ต าแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
     ปี 2559 – ปี 2562 ต าแหน่ง : กรรมการ บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
     ปี 2556 – ปี 2560 ต าแหน่ง : กรรมการ ปตท.สผ 

     ปี 2558 – ปี 2559 ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

     ปี 2556 – ปี 2558 ต าแหน่ง : กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
     ปี 2555 – ปี 2559 ต าแหน่ง : อธิบดี กรมบัญชีกลาง 
 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการของ  บริษัทจดทะเบยีน  : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
       : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

       : การไฟฟ้านครหลวง 
 

     บริษัททั่วไป : -ไม่ม-ี 
 

ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัท : วันที่ 15 มีนาคม 2560   

 

 




