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ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 
 
1.  ชื่อ    :  พลเอก วิชิต  ยาทิพย์ 
ประเภทกรรมการ  :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ   :  70  ปี 
สัญชาติ   :  ไทย 
จ านวนหุ้นที่ถอื  :  300,000 หุ้น 
ที่อยู่     :  99  หมู ่14  ถนนวิภาวดีรังสติ  แขวงจอมพล 

     เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  10900 
การมีส่วนได้เสีย  :  วาระท่ี 4.4 
 

 
2.  ชื่อ    :  นายสหรัตน์ เพ็ญกลุ 
ประเภทกรรมการ  :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ   :  52  ปี 
สัญชาติ   :  ไทย 
จ านวนหุ้นที่ถอื  :  - ไมม่ี - 
ที่อยู่     :  99  หมู ่14  ถนนวิภาวดีรังสติ  แขวงจอมพล 

     เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  10900 
การมีส่วนได้เสีย  :  วาระท่ี 4.4 
 

 
3.  ชื่อ    :  นายสมบรูณ์ กิติญาณทรัพย์ 
ประเภทกรรมการ  :  กรรมการอิสระ 
อาย ุ   :  58  ปี 
สัญชาติ   :  ไทย 
จ านวนหุ้นที่ถอื  :  - ไมม่ี - 
ที่อยู่     :  99  หมู ่14  ถนนวิภาวดีรังสติ  แขวงจอมพล 

     เขตจตจุกัร  กรุงเทพมหานคร  10900 
การมีส่วนได้เสีย  :  วาระท่ี 4.4 
 
 
 
 

           สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 
 บริษัท  การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้  ซึง่สอดคล้องเทา่กับ
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ดงันี ้ 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย (ผู้ที่เก่ียวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม)) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง  ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
ที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น  ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ
หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีเข้าด ารงต าแหนง่ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า   ทัง้นี ้การ
ค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่ เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บคุคลเดียวกนั 
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5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท
สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีเข้าด ารงต าแหนง่ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีเข้า
ด ารงต าแหนง่ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 


