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ขอมูลกรรมการอิสระ
ประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน
1. นายนพรัตน พานทองวิริยะกุล
กรรมการอิสระ
อายุ

55 ป

ที่อยู

2100/47 ถนนจันทน แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

สวนไดเสียพิเศษในวาระการประชุม

ไมมี
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นิยามกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท ไทยนิป ปอนรับ เบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไวเทียบเทากับ
ขอ กํ า หนดขั้ น ต่ํ า ของสํา นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย และตลาดหลั ก ทรัพ ย แ ห งประเทศไทย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.

ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่เปน
ผูถือหุนรายใหญหรือที่เปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย

2.

ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของ บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
เวนแตจะไดพนจากลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

3.

ไมมีค วามสัม พันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบีย นในลักษณะที่เปน บิด ามารดา คูสมรส พี่นอง และบุต ร รวมทั้ง
คูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ ริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผู มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอให เป น
กรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

4.

ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
ทั้งนี้ ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือ
ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือ
ใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระใหแกอีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 ลา น
บาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นในระหวาง 1 ป
กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันดวย

5.

ไมเปนหรือ เคยเปน ผูส อบบัญ ชีของบริษัท ฯ บริษั ท ใหญ บริษั ทยอ ย บริษั ท รวม ผูถือ หุ นรายใหญ หรือ ผูมีอํา นาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญ ชีของบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
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6.

ไมเปน หรือเคยเปน ผูให บ ริก ารทางวิ ชาชีพ ใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ ริการเป นที่ป รึกษากฎหมาย หรือที่ ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย ใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง วิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะได
พนจากลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7.

ไม เป น กรรมการที่ ได รับ การแตง ตั้ งขึ้น เพื่ อ เป น ตัวแทนของกรรมการของบริ ษั ท ฯ ผูถื อ หุ น รายใหญ หรือผู ถื อ หุ นซึ่งเป น
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

8.

ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวน
ที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน
เกินรอ ยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ ออกเสีย งทั้ งหมดของบริษัท อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี สภาพอยางเดีย วกัน และเป น
การแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

9.

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ
ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision)
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