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นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 
กรรมการอิสระ หมายถงึ บคุคลทีม่ีคณุสมบตัคิรบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามทีค่ณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ใน 
นโยบายก ากบัดแูลกจิการของบริษัท ซึง่สอดคล้องและเข้มงวดกวา่หลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กล่าวคือ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล 
ที่อาจมคีวามขดัแย้ง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดยีวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ส าหรับกรรมการ
ตรวจสอบทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกวา่สองปี
ก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ใน 
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือมี 
อ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความ 
ขดัแย้ง ส าหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตัง้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้ว ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการค้าทีก่ระท าเป็น
ปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา่หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ รายการท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีสิ้นรวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ีต้่องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ
ของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับคุคลเดียวกนั 

4. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้ 
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้อง 
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง และไม่เป็น 
ผู้ ถือหุ้นมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชขีองบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งสงักดัอยู่ ส าหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตัง้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือทีป่รึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวชิาชีพนัน้ด้วย ส าหรับกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งตัง้
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ต้องพ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนั เป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีม ี
นยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดอืนประจ า หรือถือหุ้นเกิน 
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ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกจิการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการ 
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท ภายหลงัได้รับแต่งตัง้เป็น 
กรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ 
ตดัสินใจในการด าเนินกจิการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคมุบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ บริษัทอาจแต่งตัง้บคุคลท่ีมี 
หรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวชิาชีพเกินมลูค่าตามข้อ 3. หรือข้อ 7. ข้างต้นเป็นกรรมการอิสระได้ หาก
กรรมการบริษัทได้พิจารณาอยา่งระมดัระวงั และมีความเห็นวา่การแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ 
และการให้ความเห็นทีเ่ป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระแต่งตัง้กรรมการอิสระด้วย 
(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บคุคลดงักลา่วมคีณุสมบตัิไม่เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ข) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคง หรือแต่งตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
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รายละเอยีดกรรมการทีผู่ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมแทน 

 

ชือ่  นายวุฒชิยั ดวงรัตน์ 

อาย ุ 64 ปี 

ทีอ่ยู ่  125 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 

การถอืหุน้ของบรษิทั (ณ วันที ่17 มนีาคม 2562)    ไมม่ ี  

วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้เป็นกรรมการบรษิทั     วันที ่22 ตลุาคม 2561    

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั      1 ปี 5 เดอืน 

การม/ี ไมม่สีว่นไดเ้สยีในวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM คร ัง้นี ้  วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 

 

การศกึษา      

- ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร ์Universite de Paris 
- ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์Universite de Paris 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์Universite de Paris  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (IOD)   Director Certification Program (DCP) รุ่น 2014  

     Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่2 

ประสบการณ์การท างาน  

ต.ค.2561 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ากัด (มหาชน) 

2561 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิมหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

2560 – ปัจจุบัน กรรมการสภาวทิยาลัยผูท้รงคุณวุฒ ิวทิยาลัยนานาชาตริาฟเฟิลส ์

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทน บรษัิท ทพีจี ีเอ็นเนอยี ่จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท คอมมวินเิคช่ัน แอนด ์ซสิเต็ม จ ากดั (มหาชน) 

ทีป่รกึษาเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษัิท กันกลุเอ็นจเินียริง่ จ ากัด (มหาชน) 

2558 – ปัจจุบัน อปุนายก สมาคมนักเรยีนเกา่ฝร่ังเศส ในพระบรมราชปูถัมภ ์

2556 - 2559 รองปลัดกระทรวงพาณิชย ์(หัวหนา้งานกลุ่มการคา้ระหว่างประเทศ) กระทรวงพาณิชย ์

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน      3 บรษัิท 

ต าแหนง่ในกจิการทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน   ไมม่ ี 

มลีกัษณะความสมัพนัธข์องกรรมการอสิระ ดงันี ้ 

1. การเป็นญาตสินทิกับผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท / บรษัิทยอ่ย     ไมม่ ี

2. การมคีวามสัมพันธใ์นลักษณะดังตอ่ไปนี้กับบรษัิท / บรษัิทยอ่ย หรอื นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ในปัจจุบันในชว่ง   1 ปีทีผ่่าน

มา  

• เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับเงนิเดอืนประจ า  ไมม่ ี

• เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี        ไมม่ ี

• มคีวามสัมพันธท์างธรุกจิอยา่งนัยส าคัญ       ไมม่ ี

คณุสมบตัติอ้งหา้ม  

• ไมม่ปีระวัตกิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

• ไมม่ปีระวัตกิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบรษัิทในรอบปีทีผ่่านมา  


