
  

    

คุณสมบตักิรรมการอสิระและข้อมูลของกรรมการอสิระที7บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 
คณุสมบตักิรรมการอิสระ มีดงันี ; 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ D ของจํานวนหุ้นที#มีสิทธิออกเสียงทั ;งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั ;งนี ; นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที#เกี#ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั ;น ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที#มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที#ปรึกษาที#ได้เงินเดือนประจําหรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า U ปี ก่อนวันที#ได้รับการแต่งตั ;งเป็นกรรมการอิสระ ทั ;งนี ;
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีที#กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที#ปรึกษาของสว่นราชการซึ#งเป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที#มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที#เป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี#น้องและบตุร รวมทั ;งคู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื#น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ 
หรือบคุคลที#จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที#อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั ;งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นที#มีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ที#มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า U ปี ก่อนวนัที#ได้รับการแตง่ตั ;งเป็นกรรมการอิสระ ทั ;งนี ; ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามที#ดงักลา่ว ให้รวมถึงการทํา
รายการทางการค้าที#กระทําเป็นปกติเพื#อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี#ยวกับ
สินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํ ;าประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี ;สิน รวมถึงพฤติการณ์อื#นทํานองเดียวกนั ซึ#งเป็นผลทําให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนี ;
ที#ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ#ง ตั ;งแต่ร้อยละ ` ของสินทรัพย์ที#มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั ;งแต่ Ua ล้านบาทขึ ;นไป 
แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ#ากวา่ ทั ;งนี ; การคํานวณภาระหนี ;ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการที#เกี#ยว
โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที#เกี#ยวโยงกนัโดยอนโุลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนี ;ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนี ;ที#เกิดขึ ;นในระหว่าง D ปีก่อนวนัที#มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที#มีนยัผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชีซึ#งมีผู้สอบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ U ปี ก่อนวนัที#ได้รับการแตง่ตั ;งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ#งรวมถึงการให้บริการเป็นที#ปรึกษากฎหมาย หรือที#ปรึกษาทางการ
เงินซึ#งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที#มีนยัผู้ มีอํานาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั ;น  
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ U ปี ก่อนวนัที#ได้รับการแตง่ตั ;งเป็นกรรมการอิสระ 

7 ไม่เป็นกรรมการที#ได้รับการแต่งตั ;งขึ ;นเพื#อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ#งเป็น
ผู้ ที#เกี#ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจการที#มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที#มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที#มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที#มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้า งพนักงาน ที#ปรึกษาที#รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ D ของจํานวนหุ้นที#มีสิทธิออกเสียงทั ;งหมดของบริษัทอื#นซึ#งประกอบกิจการที#มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที#มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอื#นใดที#ทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเกี#ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
10. กรรมการอิสระตามคณุสมบตัิข้างต้นอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

11. เป็นผู้ ที#สามารถปฏิบตัิหน้าที#และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที#ที#ได้รับมอบหมายได้อยา่ง
เป็นอิสระโดยไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั ;งผู้ ที#เกี#ยวข้องหรือญาตสินิท
ของบคุคลดงักลา่ว 

12. เป็นผู้ ที#ได้รับความเชื#อถือและเป็นที#ยอมรับโดยทั#วไป 
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คุณสมบตักิรรมการอสิระ และข้อมูลของกรรมการอสิระ  
ที8บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น  

 
 

 
 

วันที&เข้ารับตาํแหน่ง : 56 ตุลาคม ;<=5 
วาระการดาํรงตาํแหน่ง  วาระที( 3 : 18 ตลุาคม 2561 - การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Eงที( 1/2561 
 
คุณวุฒทิางการศึกษา 
ปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสําหรับผู้บริหาร (X-MBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ประวัตกิารอบรม 
2557 Director Accreditation Program (DAP) Class of 113/2557, Thai Institute of Director (IOD)  
2551 Effective Minute Taking (EMT) Class of 10/2551, Thai Institute of Director (IOD)  
2550 Company Secretary Program (CSP) Class of 21/2550, Thai Institute of Director (IOD)  
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
2563 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จํากดั (มหาชน) 
 และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
2562 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี(ยง บริษัท ชมุพรอตุสาหกรรมนํ Eามนัปาล์ม  
   จํากดั (มหาชน)  
2561 - ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
  และกรรมการอิสระ  
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ในบริษัทจดทะเบียนอื(น จํานวน 1 แหง่ (โปรดดขู้อมลูข้างต้น) 
- ในบริษัทไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนอื(น ไมมี่ 

 
การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบริษัท  

- ไมมี่ 
 

ตาํแหน่ง 
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
ชื,อ นามสกุล   นายไพบลูย์ คจุารีวณิช 
อายุ  64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
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คุณสมบัตต้ิองห้าม 
- ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที(เกี(ยวกบัทรัพย์ซึ(งได้กระทําโดนทจุริต 
- ไมมี่ประวติัการทํารายการที(อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ในรอบปีที(ผา่นมา 

 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที&ผ่านมา 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั Eง  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั Eง 

 
จาํนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที& 31 ธันวาคม 2563 

- ของตนเอง   ไมมี่ 
- คูส่มรส/บตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ไมมี่ 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไมมี่ 
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