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เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระท ี่ 6   
พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
ลาํดบัท ี่ 1.  
 
 
 
 
 
 
ดร .ปรัชญา เป่ียมสมบูรณ์ 
อายุ 65 ปี  
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ  

ตาํแหน่ง : กรรมการ ประธานกรรมการ 
สัญชาต  ิ : ไทย 
วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  : 3 มีนาคม 2552 (ดํารงตําแหน่งจนถงึเดือนเมษายน 2560 เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน) หากได้รับ

เลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี ้รวมเป็นเวลา 11 ปี 1 เดือน 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน 

: ไมมี่ 

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัตกิาร
อบรม 

: - ปริญญาเอก   ด้านวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University, USA 

- ปริญญาโท     ด้านวิศวกรรม (Operations Research), Texas A&M University, USA 

- ปริญญาตรี    วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาบตัรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 12) 
- Professional Engineer, State of Texas, USA 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 12/2011 
ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 32/2013 

การถือครองหุ้นในบริษัท   
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2559 

: จํานวน 1,298,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 0.16 

ปร ะสบการ ณ์การท ํางาน  5 ปี
ย้อนหลัง และ/หรือ  ตําแหน่งท ี่
สาํคัญ 

: 2537-2559  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   
                   กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
                   บริษัท เอสวีไอ จํากดั (มหาชน)  

การดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอื่น  

(ก) กจิการอื่นท ี่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน  

 
: 
 

 
 
ไมมี่การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร 
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(ข) กจิการอื่นท ี่ไม่เป็นบริษัท
จดทะเบียน  

: (จํานวน 5 บริษัท) 
ประธานกรรมการ / บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดสัทรีส์ จํากดั 
กรรมการผู้จดัการ / บริษัท ซิม ซิสเตม็ ประเทศไทย จํากดั 
กรรมการผู้จดัการ / บริษัท ปกิณ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั  
กรรมการ / บริษัท คาซาวดี จํากดั  
กรรมการ / บริษัท เป่ียมทิพย์ จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็น
กรรมการ /ผู้บริหารในกจิการอื่น
ท ี่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  

: ไมมี่การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว 

คุณสมบัตต้ิองห้าม : 1. ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
2. ไมมี่ประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ี

ผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : 1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/7 ครัง้  

2. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 ครัง้  
   

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
ลาํดับท ี่ 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายนพปฎล เจสัน  จริสันติ์  
อายุ 46 ปี  
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ  

ตาํแหน่ง : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
สัญชาต  ิ : ไทย 
วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  : 3 มีนาคม 2552 (ดํารงตําแหน่งจนถงึเดือนเมษายน 2560 เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน)  

หากได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี ้รวมเป็นเวลา 11 ปี 
1 เดือน 

ค วาม สั ม พั น ธ์ ท างค ร อ บ ค รั ว
ระหว่างกรรมการด้วยกัน  

: -ไมมี่- 
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วุฒกิารศกึษา / ประวัตกิารอบรม : - ปริญญาโท  สาขา Business Economics, Bentley Graduate School of Business, 
Massachusetts, USA  

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, St. Louis University, USA 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2559 

: ไมมี่การถือหุ้น 

ป ร ะสบ ก าร ณ์ ก าร ท ํางาน  5 ปี
ย้อ นหลัง  และ/หรือ  ตําแห น่ งท ี่
สาํคัญ  

: 2550-2553 กรรมการ 
                  บริษัท บริหารจดัการทรัพย์สนิทางปัญญา จํากดั 

การดํารงต ําแหน่งเป็นกรรมการ /
ผู้บริหารในกจิการอื่น  

(ก) กจิการอื่นท ี่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน  

 
 
: 

 
 
ไมมี่การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว 

(ข) กจิการอื่นท ี่ไม่เป็นบริษัท
จดทะเบียน  

 (จํานวน  2 บริษัท)  
กรรมการ กรรมการผู้จดัการ / บริษัท ไอบายนาว จํากดั 
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / บริษัท พีเอม็ดี พลสั จํากดั 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /
ผู้บริหารในกจิการอื่นท ี่อาจทาํให้
เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท  

: ไมมี่การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว 

คุณสมบัตต้ิองห้าม : 1. ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
2. ไมมี่ประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ี

ผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : 1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  7/7  ครัง้ 

2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการ 4/4 ครัง้ 
4. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  0/1 ครัง้ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
ลาํดับท ี่ 3. 

 
 
  
 
 
 

นายกณวรรธน์  อรัญ  
อายุ 50 ปี  
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 

ตาํแหน่ง : กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง  
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

สัญชาต  ิ : ไทย 
วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  : 3 มีนาคม 2552 (ดํารงตําแหน่งจนถงึเดือนเมษายน 2560 เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน)  

หากได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี ้รวมเป็นเวลา 
11 ปี 1 เดือน 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน 

: -ไมมี่- 

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัตกิาร
อบรม  

: - ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยลยัรามคําแหง 
- ปริญญาโท สาขาบริหารองค์การและการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางบญัชีและภาษีอากรชัน้สงู ศาลภาษีอากรกลาง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 78/2009 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2559 

: ไมมี่ 

ป ร ะส บ ก าร ณ์ ก า ร ท ํ า ง าน  5 ปี
ย้ อ น ห ลั ง  แ ล ะ /ห รื อ  ตําแ ห น่ งท ี่
สาํคัญ  

: 2553 – 2555  กรรมการ 
                      บริษัท สยามรักษ์ จํากดั  

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ /
ผู้บริหารในกจิการอื่น 
(ก) กจิการอื่นท ี่เป็นบริษัทจด

ทะเบียน  

 
 
: 
 

 
 
ไมมี่การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร 

(ข) กจิการอื่นท ี่ไม่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน  

: (จํานวน 3 บริษัท)   
กรรมการ / บริษัท เพรสซเิด้นท์ ออโตโมบิล อินดสัทรีส์ จํากดั 
หวัหน้าสํานกังาน / สํานกังานกฎหมาย เค แอนด์ พาร์ทเนอร์  
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กรรมการ /  บริษัท เค แอนด์ พาร์ทเนอร์ จํากดั 

กจิการอื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  

: ไมมี่การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว 

คุณสมบัตต้ิองห้าม : 1. ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดย
ทจุริต 

2. ไมมี่ประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปี
ท่ีผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : 1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท  6/7 ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครัง้ 
3. เข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการ 4/4 ครัง้ 
4. เข้าประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 ครัง้ 
5. เข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 1/1 ครัง้ 

   

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
ลาํดับท ี่ 4. 
 
  
 
 
 
 
นางสาวเมนไว คู 
อายุ 42 ปี  
 

ตาํแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายจดัซือ้ 
สัญชาต  ิ : บริติช 
วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  : 3 มีนาคม 2552 (ดํารงตําแหน่งจนถงึเดือนเมษายน 2560 เป็นเวลา 8 ปี 1 เดือน)  

หากได้รับเลือกเข้าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี ้รวมเป็นเวลา 
11 ปี 1 เดือน 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการด้วยกัน 

: ภรรยาของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ  

คุณวุฒกิารศกึษา / ประวัตกิาร
อบรม 

: - Book Keeping and Accountant, London Chamber of Commerce and 
Industry, United Kingdom 

- Trading Practice Studies, Lee Wai Lee Technical Institute, Hong Kong 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 28/2004 
ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Rick Management Seminar & Workshop 
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การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2559 

: 40,500,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5.06  

ป ร ะส บ ก าร ณ์ ก า ร ท ํ า ง าน  5 ปี
ย้ อ น ห ลั ง  แ ล ะ /ห รื อ  ตําแ ห น่ งท ี่
สาํคัญ 

: 2545-2549 กรรมการและผู้ อํานวยการ 
                  บริษัท จิวก่ี อตุสาหกรรมการทอ จํากดั 
2546-2549 กรรมการบริหาร 
                  บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชัน่แนลโฮลดิง้ จํากดั  

การดาํรงตาํแหน่งเป็กรรมการ /
ผู้บริหารในกจิการอื่น 
(ก)  กจิการอื่นท ี่เป็นบริษัทจด

ทะเบียน  

 
 
: 
 

 
 
ไมมี่การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร 

(ข) กจิการอื่นท ี่ไม่เป็นบริษัทจด  
ทะเบียน  

: (จํานวน 3 บริษัท)  
กรรมการ / บริษัท เชาว์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน)  
กรรมการ / บริษัท เกนกิ ซชิู บางกะปิ จํากดั 
กรรมการ / บริษัท เซน-เรียว นิฮอนมรูะ จํากดั 

กจิการอื่นท ี่อาจทาํให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  

: ไมมี่การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว 

คุณสมบัตต้ิองห้าม : 1. ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดย
ทจุริต 

2. ไมมี่ประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบ
ปีท่ีผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมปี 2559 : 1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ 
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 1/1 ครัง้ 
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คุณสมบัตกิรรมการอสิระของบริษัท  

 กรรมการอสิระ หมายถงึ กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุม่ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคณุสมบติั ดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ี
น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ี
กระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลทําให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตน
สทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  ทัง้นี ้ใน
กรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นส่วนผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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8. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

9. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

10. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 
นิยามกรรมการอิสระดงักลา่วข้างต้นเทา่กบัข้อกําหนดขัน้ต่ําของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 


