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  ข้อมูลกรรมการอิสระ 
    ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 

1. นายมีชัย วีระไวทยะ        
กรรมการอิสระ  
อายุ     80 ปี 
ที่อยู่    245/2 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ  
     เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
ส่วนไดเ้สียพเิศษในวาระการประชุม  ไม่ม ี
สัดส่วนการถือหุ้น   ไม่ม ี
 
 

2. นางอัมพร ปุรินทวรกุล        
กรรมการอิสระ  
อายุ     58 ปี 
ที่อยู่    99/1 ซอยรัชดาภิเษก 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร  
     กรุงเทพมหานคร 10900 
ส่วนไดเ้สียพเิศษในวาระการประชุม  ไม่ม ี
สัดส่วนการถือหุ้น   ไม่ม ี

 
 

ทั้ งนี ้  ก รรมการอิ ส ระที่ ได้รับ ก ารเสนอ ช่ือ ให้ เป็ นผู้ ร ับมอบฉันทะจะด า เนิ น การตามที่ ผู้ ถื อหุ้น มอบฉันทะให้  และหาก  
ผู้ ร ับ ม อบฉันทะไม่ ด า เนิ น การต ามที่ ได้ รับ มอบฉันทะ  ผู้ ถื อหุ้น ที่ ได้ รับ ความ เสี ย ห ายสาม ารถ ใช้สิ ท ธิด า เนิ น คดี ต าม  
กฎหมายกบับรษัิทและผูร้บัมอบฉนัทะได ้
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นิยามกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับ
ข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย             
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่เป็น   
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือท่ีเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย  

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง      
คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ      
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ 
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือ     
ให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทฯ หรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้าน
บาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นในระหว่าง  1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย  

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม         
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ         
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน        
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
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7.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น              
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุน้รายใหญ่  

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น       
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ        
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) 

 


