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เอกสารประกอบการพิจ ารณาในวาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ข้ อ มูล เบือ้ งต้ น ของกรรมการที่ค รบกําหนดตามวาระและได้ รั บ การเสนอชื่อ กลับ เข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่

ลําดับ ที่ 1.

ดร.ปรั ช ญา เปี่ ยมสมบูร ณ์
อายุ 65 ปี
เป็ นกรรมการที่ม ีคุณสมบัต เิ ป็ นกรรมการอิส ระ
ตําแหน่ ง
: กรรมการ ประธานกรรมการ
สัญชาติ
: ไทย
วัน เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ : 3 มีนาคม 2552 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2560 เป็ นเวลา 8 ปี 1 เดือน) หากได้ รับ
เลือกเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี ้ รวมเป็ นเวลา 11 ปี 1 เดือน
: ไม่มี
ความสัม พัน ธ์ ท างครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการด้ วยกัน
คุณวุฒกิ ารศึก ษา / ประวัต กิ าร : - ปริญญาเอก ด้ านวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University, USA
อบรม
- ปริญญาโท ด้ านวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12)
- Professional Engineer, State of Texas, USA
การอบรมหลัก สูต รกรรมการ

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 12/2011
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 32/2013
: จํานวน 1,298,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 0.16

การถือ ครองหุ้น ในบริษัท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559
ป ร ะสบ ก าร ณ์ การ ทํ า งาน 5 ปี :
ย้ อ นหลั ง และ/หรื อ ตําแหน่ ง ที่
สําคัญ

2537-2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการ/ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น :
(ก) กิจ การอื่น ที่เ ป็ นบริษัท จด
ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร
ทะเบียน
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(ข) กิจ การอื่น ที่ไ ม่ เ ป็ นบริษัท
จดทะเบียน

:

(จํานวน 5 บริษัท)
ประธานกรรมการ / บริษัท เพรสซิเด้ นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรี ส์ จํากัด
กรรมการผู้จดั การ / บริษัท ซิม ซิสเต็ม ประเทศไทย จํากัด
กรรมการผู้จดั การ / บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด
กรรมการ / บริษัท คาซาวดี จํากัด
กรรมการ / บริษัท เปี่ ยมทิพย์ จํากัด
: ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการดังกล่าว

การดํารงตําแหน่ งเป็ น
กรรมการ/ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น
ที่อ าจทําให้ เ กิด ความขัด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่ อ บริษัท
คุณสมบัต ติ ้ อ งห้ าม
: 1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา
การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2559
: 1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5/7 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
ข้ อ มูล เบือ้ งต้ น ของกรรมการที่ค รบกําหนดตามวาระและได้ รั บ การเสนอชื่อ กลับ เข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ลําดับ ที่ 2.

นายนพปฎล เจสัน จิร สัน ติ์
อายุ 46 ปี
เป็ นกรรมการที่ม ีคุณสมบัต เิ ป็ นกรรมการอิส ระ
ตําแหน่ ง
: กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ
: ไทย
วัน เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
: 3 มีนาคม 2552 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2560 เป็ นเวลา 8 ปี 1 เดือน)
หากได้ รับเลือกเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี ้ รวมเป็ นเวลา 11 ปี
1 เดือน
ค ว าม สั ม พั น ธ์ ท างค ร อ บ ค รั ว : -ไม่มีระหว่ างกรรมการด้ วยกัน
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วุฒกิ ารศึก ษา / ประวัต กิ ารอบรม

: - ปริ ญ ญาโท สาขา Business Economics, Bentley Graduate School of Business,
Massachusetts, USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, St. Louis University, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลัก สูต รกรรมการ

: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
: ไม่มีการถือหุ้น

การถือ ครองหุ้น ในบริษัท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559
ป ร ะส บ ก าร ณ์ ก าร ทํ า งาน 5 ปี :
ย้ อ น ห ลั ง แ ละ/ห รื อ ตํ า แ ห น่ งที่
สําคัญ
การดํารงตําแหน่ ง เป็ นกรรมการ/
ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น
(ก) กิจ การอื่น ที่เ ป็ นบริษัท จด :
ทะเบียน
(ข) กิจ การอื่น ที่ไ ม่ เ ป็ นบริษัท
จดทะเบียน

2550-2553 กรรมการ
บริ ษัท บริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปั ญญา จํากัด

ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

(จํานวน 2 บริษัท)
กรรมการ กรรมการผู้จดั การ / บริษัท ไอบายนาว จํากัด
กรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร / บริษัท พีเอ็มดี พลัส จํากัด
: ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการดังกล่าว

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/
ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น ที่อ าจทําให้
เกิด ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่ อ บริษัท
คุณสมบัต ติ ้ อ งห้ าม
: 1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา
การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2559
: 1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 7/7 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 4/4 ครัง้
4. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 0/1 ครัง้
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ข้ อ มูล เบือ้ งต้ น ของกรรมการที่ค รบกําหนดตามวาระและได้ รั บ การเสนอชื่อ กลับ เข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ลําดับ ที่ 3.

นายกณวรรธน์ อรั ญ
อายุ 50 ปี
เป็ นกรรมการที่ม ีคุณสมบัต เิ ป็ นกรรมการอิส ระ
ตําแหน่ ง
: กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
สัญชาติ
: ไทย
วัน เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
: 3 มีนาคม 2552 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2560 เป็ นเวลา 8 ปี 1 เดือน)
หากได้ รับเลือกเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี ้ รวมเป็ นเวลา
11 ปี 1 เดือน
ความสัม พัน ธ์ ท างครอบครั ว
: -ไม่มีระหว่ างกรรมการด้ วยกัน
คุณวุฒกิ ารศึก ษา / ประวัต กิ าร
: - ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยลัยรามคําแหง
อบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางบัญชีและภาษี อากรชันสู
้ ง ศาลภาษี อากรกลาง
การอบรมหลัก สูต รกรรมการ
: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009
การถือ ครองหุ้น ในบริษัท
: ไม่มี
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559
ป ร ะ ส บ ก าร ณ์ ก าร ทํ า ง า น 5 ปี : 2553 – 2555 กรรมการ
ย้ อ น ห ลั ง แ ล ะ/ห รื อ ตํ า แ ห น่ งที่
บริ ษัท สยามรักษ์ จํากัด
สําคัญ
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/
ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น
: ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร
(ก) กิจ การอื่น ที่เ ป็ นบริษัท จด
ทะเบียน
(ข) กิจ การอื่น ที่ไ ม่ เ ป็ นบริษัท จด
: (จํานวน 3 บริษัท)
ทะเบียน
กรรมการ / บริษัท เพรสซิเด้ นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรี ส์ จํากัด
หัวหน้ าสํานักงาน / สํานักงานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ ทเนอร์
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กรรมการ / บริ ษัท เค แอนด์ พาร์ ทเนอร์ จํากัด
กิจ การอื่น ที่อ าจทําให้ เ กิด ความ
ขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ต่ อ บริษัท
คุณสมบัต ติ ้ อ งห้ าม

การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2559

:

ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

: 1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดย
ทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี
ที่ผา่ นมา
: 1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 6/7 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครัง้
3. เข้ าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 4/4 ครัง้
4. เข้ าประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง 4/4 ครัง้
5. เข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 1/1 ครัง้

ข้ อ มูล เบือ้ งต้ น ของกรรมการที่ค รบกําหนดตามวาระและได้ รั บ การเสนอชื่อ กลับ เข้ าดํารงตําแหน่ งใหม่
ลําดับ ที่ 4.

นางสาวเมนไว คู
อายุ 42 ปี
ตําแหน่ ง
สัญชาติ
วัน เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ

ความสัม พัน ธ์ ท างครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการด้ วยกัน
คุณวุฒกิ ารศึก ษา / ประวัต กิ าร
อบรม
การอบรมหลัก สูต รกรรมการ

: กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร รักษาการผู้อํานวยการฝ่ ายจัดซื ้อ
: บริติช
: 3 มีนาคม 2552 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2560 เป็ นเวลา 8 ปี 1 เดือน)
หากได้ รับเลือกเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี ้ รวมเป็ นเวลา
11 ปี 1 เดือน
: ภรรยาของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ
: - Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and
Industry, United Kingdom
- Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong
: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Rick Management Seminar & Workshop
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การถือ ครองหุ้น ในบริษัท
: 40,500,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 5.06
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559
ป ร ะ ส บ ก าร ณ์ ก าร ทํ า ง า น 5 ปี : 2545-2549 กรรมการและผู้อํานวยการ
ย้ อ น ห ลั ง แ ล ะ/ห รื อ ตํ า แ ห น่ งที่
บริ ษัท จิวกี่ อุตสาหกรรมการทอ จํากัด
สําคัญ
2546-2549 กรรมการบริหาร
บริ ษัท เชาว์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลโฮลดิ ้ง จํากัด
การดํารงตําแหน่ งเป็ กรรมการ/
ผู้บ ริห ารในกิจ การอื่น
: ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร
(ก) กิจ การอื่น ที่เ ป็ นบริษัท จด
ทะเบียน
(ข) กิจ การอื่น ที่ไ ม่ เ ป็ นบริษัท จด
: (จํานวน 3 บริษัท)
ทะเบียน
กรรมการ / บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ / บริษัท เกนกิ ซูชิ บางกะปิ จํากัด
กรรมการ / บริษัท เซน-เรี ยว นิฮอนมูระ จํากัด
กิจ การอื่น ที่อ าจทําให้ เ กิด ความ
: ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ต่ อ บริษัท
คุณสมบัต ติ ้ อ งห้ าม
: 1. ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดย
ทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบ
ปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุม ปี 2559
: 1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 7/7 ครัง้
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ หาร 12/12 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 1/1 ครัง้
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คุณสมบัต กิ รรมการอิส ระของบริษัท
กรรมการอิส ระ หมายถึง กรรมการที่เป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกลุม่ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการตรวจสอบรายนันๆ
้ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่
น้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมี ความสัมพัน ธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษั ท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่อย บริ ษั ทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่
กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่น
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
ทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลทําให้ บริษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
สุทธิ ของบริ ษัท หรื อตัง้ แต่ 20 ล้ านบาทขึน้ ไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี ้ การคํานวณภาระหนีด้ ังกล่าวให้ เป็ นไปตาม
วิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการ
ที่ เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิ จารณาภาระหนี ด้ ังกล่าว ให้ นับ รวมภาระหนี ท้ ี่ เกิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวัน ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับ
้ ้ ใน
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จาก บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
กรณี ที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อ
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
หุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
วันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
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8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
9. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
10. ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรื อบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวข้ างต้ นเท่ากับข้ อกําหนดขันตํ
้ ่าของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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