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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีถ่ึงก าหนดตามวาระ 
 

ช่ือ นายสมบูรณ์เกยีรต ิเกษมสุวรรณ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 75  ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563) 

ตนเอง:  ไม่มี 
คู่สมรส:  ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 พฤศจิกายน 2559 (4.5 ปี)  

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
รวมจ านวนปีทีไ่ด้รับเลือกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

7.5 ปี (4.5 บวก 3 ปี)   

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- Professional Degree in Electrical Engineering มหาวทิยาลยันอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา 2519 
- B.S. Degree in Electrical Engineering  มหาวทิยาลยันอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา 2507 
- หลกัสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่น 6/2551 Capital Market Academy (CMA) 
- หลกัสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย รุ่น 96/2550 
- ประกาศนียบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 377/2537 
 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: ปัจจุบัน 1 แห่ง 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน)  
2557 – 2559  : ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
2547 – 2558  : ประธานกรรมการ บริษทั เงินทุน แอด็วานซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอ่ืน 
- ไม่มี  -   

 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 
- ไม่มี  -   

 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2563 

 คณะกรรมการ 10/10 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7   
 

ประวตักิารกระท าผดิทางกฏหมาย 
- ไม่มี - 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
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ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนี้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

 

ความสัมพนัธ์อ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายละเอยีด 

เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
 

ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทัฯ/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม/  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี
ท่ีผา่นมา 

 

1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน ไม่เป็น 

      ประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุม  

2.  เป็นผูส้อบบญัชีหรือผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่เป็น 

3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ ไม่มี 
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ช่ือ นายเชิดพงษ์ สิริวชิช์ 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 74 ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563) 

ตนเอง:  ไม่มี 
คู่สมรส:  ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 มกราคม 2556 (11 ปี)     

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
รวมจ านวนปีทีไ่ด้รับเลือกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

11 ปี (8 บวก 3 ปี)  

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 

- ปริญญาโท M.A. Economics  มหาวทิยาลยั Georgetown ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) 
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 27/2552 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 104/2551 
- หลกัสูตร Finance for Non- Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 13/2547 
-  หลกัสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 10/2547 
-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 8/2547 
-  หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 40 
-  หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสูง (ปปร.)  

สถาบนัพระปกเกลา้รุ่นท่ี 5 
-  หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน (นบส.1) รุ่นท่ี 13/2536  
-  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 5 
 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: ปัจจุบัน 2 บริษัท 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบ  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
2553 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2562  : ประธานกรรมการ บริษทั เงินทุน แอด๊วานซ์ จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2559  : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2559  : กรรมการอิสระ บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอ่ืน 
- ไม่มี  -   
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 การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 
2555 – 2561  : ประธานกรรมการ บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ ากดั 

 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2563 

 คณะกรรมการ 9/10  
 คณะกรรมการตรวจสอบ 6/7  
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 

 
ประวตักิารกระท าผดิทางกฏหมาย 
- ไม่มี - 
 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนี้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

 

ความสัมพนัธ์อ่ืนทีเ่กีย่วข้อง 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายละเอยีด 

เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
 

ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบับริษทัฯ/บริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม/  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี
ท่ีผา่นมา 

 

1.  เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน ไม่เป็น 

      ประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุม  

2.  เป็นผูส้อบบญัชีหรือผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่เป็น 

3.  มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ ไม่มี 
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ช่ือ นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
สัญชาต ิ ฝร่ังเศส 

อายุ 80 ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563) 

ตนเอง:  ไม่มี 
คู่สมรส:  ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 มกราคม 2557 (7 ปี)       

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
รวมจ านวนปีทีไ่ด้รับเลือกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

10 ปี (7 บวก 3 ปี)   

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาโลหะวทิยา มหาวทิยาลยัออร์เซย ์ประเทศฝร่ังเศส 
- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  IOD รุ่นท่ี 74/2551 
 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: ปัจจุบัน 2 แห่ง 
2562 – ปัจจุบนั : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และ กรรมการการลงทุน  

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
2562 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอ่ืน: ปัจจุบัน 1 แห่ง 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการท่ีมิใช่กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน: ปัจจุบัน 14 แห่ง 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2561 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีทีจีซี จ ากดั 
2560 – ปัจจุบนั  : กรรมการ บริษทั พีที เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส อินโดนีเซีย 
2560 – ปัจจุบนั  : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส ซาอุดิอาระเบีย จ ากดั 
2560 – ปัจจุบนั  : กรรมการ บริษทั ปิโตรลิฟต ์จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั ทีทีเอ มารีเนอร์จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั  
2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล) จ ากดั  
2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิเซส พีทีอี แอลทีดี 
2558 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วสิเซส (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-1 จ ากดั 
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2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์-2 จ ากดั 
2559 – 2562  : กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 

 
ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2563 

 คณะกรรมการบริษทั 10/10  
 คณะกรรมการบริหาร 7/7  
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 
 

ประวตักิารกระท าผดิทางกฏหมาย 
- ไม่มี - 
 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนี้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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ช่ือ นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 

 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
สัญชาต ิ ไทย 
อายุ 43 ปี 

จ านวนหุ้นทีถื่อในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
(ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563) 

ตนเอง :  ไม่มี  
คู่สมรส: 80,905,037 หรือ 4.44% 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2559 (5 ปี)         

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 
รวมจ านวนปีทีไ่ด้รับเลือกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

8 ปี (5 บวก 3 ปี)   

 

วุฒิการศึกษา/ประวตักิารอบรม 
- ปริญญาโท ดา้นคณิตศาสตร์ประกนัภยั มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี ดา้นวศิวกรรมอุตสาหการและการวจิยัเชิงปฎิบติัการ มหาวทิยาลยัแมสซาจูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 119/2552 
- หลกัสูตร Director General สภาเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Pacific Basin Economic Council : PBEC) 2545 – 2547 
 

ประสบการณ์การท างาน (5 ปีย้อนหลงั) 
 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย: ปัจจุบัน 1 แห่ง 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสและประธานกลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 

บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศอ่ืน:   

- ไม่มี  -   
 การด ารงต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน: ปัจจุบัน 9 แห่ง 

2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เอเซีย โคท้ติ้ง เซอร์วสิเซส จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั เฮา้ส์ ออฟ ทรัฟเฟิล จ ากดั 
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็เอฟบี จ ากดั 
2557 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั พีเอม็ ควอลิต้ี ฟดู แอนด ์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ากดั 
2553 – ปัจจุบนั : CEO/Founder  บริษทั มูเกนได จ ากดั 
2556 – ปัจจุบนั : Chief Business Development Officer  บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 
2556 – 2563 : กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
2559 – 2562  : กรรมการ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 

ประวตักิารเข้าร่วมประชุมปี 2563  คณะกรรมการบริษทั  8/10  

ประวตักิารกระท าผดิทางกฏหมาย                  - ไม่มี - 

 ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มกีารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
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นิยามกรรมการอสิระของบริษัทฯ 

  
กรรมการอิสระ คือ กรรมการท่ีไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจาก      

คณะผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
และ/หรือผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

คุณสมบติัประการส าคญัของกรรมการอิสระ รวมถึง 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้ งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ   
รายนั้นๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ         
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการ
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร กรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร กรรมการ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ   
ผูมี้อ  านาจควบคุม ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็น          
ผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม          
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปี
ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามท่ีกล่าวถึงในวรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้ าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้ งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
ในการท ารายงานท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง     
1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักรรมการรายดงักล่าว  

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ            
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือ  ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพ
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นั้นดว้ย   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น

ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  
8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

9.  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ  

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้ งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง ขอ้ 9 ด้านบนแลว้ กรรมการ
อิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองค์
คณะ (collective decision) ได ้
 
 


