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 ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อพจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่  

 

ช่ือ-นามสกลุ:  นายชยั จรุงธนาภบิาล  

   (ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง)  

ต าแหน่ง:   ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

   กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการอสิระ 

อายุ:    66 ปี  

คณุวฒุิทางการศึกษา :  

- ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ประวตักิารอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD):  

-   ACP – Audit Committee Program รุ่น 24/2548 

- DCP – Director Certificate Program รุ่น 29/2546 

ประวตักิารท างาน:   

- 2545-ปจัจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

   และกรรมการอสิระ บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

- 2561-ปจัจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บรษิทั วรีนัดา รสีอรท์ จ ากดั (มหาชน) 

- 2550-ปจัจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 

- 2549-ปจัจบุนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

   บรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- 2547-ปจัจบุนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ทเีอม็ท ีสตลี จ ากดั (มหาชน) 

-  2546-ปจัจบุนั กรรมการอสิระ บรษิทั สยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

-  2543-ปจัจบุนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ทมีพรซีชิ ัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลอืกต ัง้: ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

และกรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการสรรหา:  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกจิการอืน่:  

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  จ านวน 5 แห่ง 

- กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

บรษิทั อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ

กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีบรษิทั โออชิ ิกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทั ทเีอม็ท ีสตลี จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ บรษิทั สยามฟิวเจอรด์เีวลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ บรษิทั ทมีพรซีชิ ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน  ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการในบริษทั: 18 ปี (วนัทีเ่ริ่มเป็นกรรมการ 23 กมุภาพนัธ ์2545) 
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การเขา้ร่วมประชมุในปี 2562:  คณะกรรมการบรษิทั    จ านวน 5 คร ัง้ จากจ านวนท ัง้หมด 5 คร ัง้ 

    คณะกรรมการตรวจสอบ   จ านวน 8 คร ัง้ จากจ านวนท ัง้หมด 8 คร ัง้ 

    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 1 คร ัง้ จากจ านวนท ัง้หมด 1 คร ัง้ 

    คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   จ านวน 1 คร ัง้ จากจ านวนท ัง้หมด 1 คร ัง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ:์ 

 การถอืหุน้ในบรษิทั : 672,500 หุน้ หรอืเทยีบเท่าประมาณรอ้ยละ 0.08% 

 การเป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย : ไม่ม ี

ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ: 

ระบกุารม/ีไม่ม ีส่วนไดเ้สยีในลกัษณะดงัต่อไปนี้กบั บริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปจัจบุนัหรือ

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. ไม่เป็น กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

2. ไม่เป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) 

3. ไม่ม ีความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีบัส  าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 

 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบริษทัเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกนั แต่เนื่องจากความรู ้ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ความเป็น

อสิระในการใหค้วามเหน็ รวมถงึการปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นอย่างดแีละสรา้งประโยชนใ์หก้บับริษทัตลอดระยะเวลาทีด่  ารงต าแหน่ง คณะกรรมการบริษทั

พจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งต ัง้ นายชยั จรุงธนาภิบาล เขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการอสิระต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
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 ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อพจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่  

 

ช่ือ-นามสกลุ:  นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์  

   (ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง)  

ต าแหน่ง:   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

อายุ:    66 ปี  

คณุวฒุิทางการศึกษา :  

- ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์Northeastern University, สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์Tufts University, สหรฐัอเมรกิา 

ประวตักิารอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD):  

- DAP  – Directors Accreditation Program  รุ่นที ่42/2548 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที ่3/2558 

ประวตักิารท างาน:   

- 2558-ปจัจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

   บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

- 2560-ปจัจบุนั กรรมการอสิระ บรษิทั อาเซยีนโปแตชชยัภูม ิจ ากดั (มหาชน) 

- 2556-ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท ์คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- 2552-ปจัจบุนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) 

- 2552-ปจัจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 

-  2551-ปจัจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั วนชยั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

- 2547-ปจัจบุนั กรรมการ มลูนิธกิองทนุพฒันาระบบตลาดทนุ 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลอืกต ัง้: ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการสรรหา:  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกจิการอืน่:  

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  จ านวน 3 แห่ง 

- ประธานกรรมการ บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท ์คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สมติเิวช จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั วนชยั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน  จ านวน 3 แห่ง 

- กรรมการอสิระ บรษิทั อาเซยีนโปแตชชยัภูม ิจ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 

- กรรมการ มลูนิธกิองทนุพฒันาระบบตลาดทนุ 

กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการในบริษทั: 5 ปี (วนัทีเ่ริ่มเป็นกรรมการ 8 พฤษภาคม 2558) 
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การเขา้ร่วมประชมุในปี 2562:  คณะกรรมการบรษิทั    จ านวน 5 คร ัง้ จากจ านวนท ัง้หมด 5 คร ัง้ 

    คณะกรรมการตรวจสอบ   จ านวน 8 คร ัง้ จากจ านวนท ัง้หมด 8 คร ัง้ 

    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 1 คร ัง้ จากจ านวนท ัง้หมด 1 คร ัง้ 

    คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ   จ านวน 1 คร ัง้ จากจ านวนท ัง้หมด 1 คร ัง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ:์ 

 การถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี

 การเป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย : ไม่ม ี

ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ: 

ระบกุารม/ีไม่ม ีส่วนไดเ้สยีในลกัษณะดงัต่อไปนี้กบั บริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือ

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. ไม่เป็น กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

2. ไม่เป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) 

3. ไม่ม ีความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีบัส  าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอสิระ 
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 ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อพจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่  

 

ช่ือ-นามสกลุ:  นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์  

   (ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง)  

ต าแหน่ง:   กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

อาย:ุ    64 ปี  

คณุวฒุิทางการศึกษา :  

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ United States International University of San Diego 

 ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ประวตักิารอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD):  

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่22/2547 

ประวตักิารท างาน:   

- 2547-ปจัจบุนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

- 2556-ปจัจบุนั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

- ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลอืกต ัง้: กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการสรรหา:  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกจิการอืน่:  

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  จ านวน 1 แห่ง 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน  จ านวน 1 แห่ง 

กรรมการ บรษิทั อจีวี ีเอน็เตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการในบริษทั: 16 ปี (วนัทีเ่ริ่มเป็นกรรมการ 22 เมษายน 2547)  

การเขา้ร่วมประชมุในปี 2562:  คณะกรรมการบรษิทั    จ านวน 5 คร ัง้ จากจ านวนท ัง้หมด 5 คร ัง้ 

    คณะกรรมการบรหิาร    จ านวน 12 คร ัง้ จากจ านวนท ัง้หมด 12 คร ัง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ:์ 

 การถอืหุน้ในบรษิทั : 400,000 หุน้ หรอืเทยีบเท่าประมาณรอ้ยละ 0.05% 

 การเป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย : ไม่ม ี

ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ: 

ระบกุารม/ีไม่ม ีส่วนไดเ้สยีในลกัษณะดงัต่อไปนี้กบั บริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือ

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. ไม่เป็น กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

2. ไม่เป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) 

3. ไม่ม ีความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีบัส  าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 
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 ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อพจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม่  

 

ช่ือ-นามสกลุ:  นายประเสรฐิ  บญุสมัพนัธ ์  

   (ไดร้บัการเสนอใหแ้ต่งต ัง้เขา้เป็นกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ)  

ต าแหน่ง:   กรรมการอสิระ 

อายุ:    68 ปี  

คณุวฒุิทางการศึกษา :  

- ศิลปศาสตรด์ุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ (การจดัการนวตักรรมสงัคม)   

 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

- บรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ (บรหิารธุรกจิ) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

- บรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ สาขาวชิาการจดัการท ัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี

- บรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

- วศิวกรรมศาสตรด์ษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

- Master of Business Administration (M.B.A), Utah State University, สหรฐัอเมรกิา 

- วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (วศิวกรรมโยธา) จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

ประวตักิารอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD):  

-   Role of the Chairman Program (RPC) รุ่น 28/2012 

-   Director Accrediation Program (DAP) รุ่น 26/2004       

ประวตักิารท างาน:   

- 2557-2562  สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

- 2554-2561 ประธานกรรมการ บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

- 2556-2560  กรรมการ บรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) 

- 2554-2558 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลอืกต ัง้: กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิีการสรรหา:  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกจิการอืน่:  

บรษิทัจดทะเบยีนอืน่  จ านวน 7 แห่ง 

- ประธานกรรมการ บรษิทั สายการบนินกแอร ์จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บรษิทั เอส ว ีไอ จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บรษิทั โทรเีซน ไทย เอเยนตซ์สี ์จ  ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บรษิทั อนิทชั โฮลดิ้งส ์จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  

(ครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งวนัที ่9 เมษายน 2563) 

บรษิทัทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน  จ านวน 9 แห่ง 

- ประธานกรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั  

- ประธานกรรมการ บรษิทั เมอรเ์มด มารไิทม ์จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บรษิทัไอร่า พรอ๊พเพอรต์ี้ จ  ากดั (มหาชน) 

- ประธานองคก์รธุรกจิเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื 

- ประธานกรรมการ มลูนิธสิถาบนัส่งเสรมิวสิาหกจิชมุชน 
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- กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิสภามหาวทิยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

- กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิสภามหาวทิยาลยั เทคโนโลยสุีรนาร ี

- กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิสถาบนัพระปกเกลา้ 

- นายกสภามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

กจิการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ไม่มกีารด ารงต าแหน่ง 

 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการในบริษทั: -  

การเขา้ร่วมประชมุในปี 2562:  - 

ลกัษณะความสมัพนัธ:์ 

 การถอืหุน้ในบรษิทั : ไม่ม ี

 การเป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย : ไม่ม ี

ในกรณีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ: 

ระบกุารม/ีไม่ม ีส่วนไดเ้สยีในลกัษณะดงัต่อไปนี้กบั บริษทั/บริษทัใหญ่/บริษทัย่อย/บริษทัร่วม หรือนิตบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปจัจบุนัหรือ

ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

1. ไม่เป็น กรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 

2. ไม่เป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย) 

3. ไม่ม ีความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีบัส  าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 

 

 



ความหมายของกรรมการอสิระ 

 

            กรรมการอสิระ หมายถงึ บคุคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นและมคีวามเป็นอสิระตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนด ดงันี้  

 

1. จ านวน/องคป์ระกอบของคณะกรรมการอสิระตอ้งมไีม่นอ้ยกวา่ 1/3 ของคณะกรรมการท ัง้คณะ และตอ้งไม่ต า่กว่า 3 คน 

2. จะตอ้งถอืหุน้ไม่เกนิ 0.5% ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงท ัง้หมดของบรษิทั นบัรวมการถอืหุน้ของผูเ้กี่ยวขอ้งดว้ย 

3. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหนา้จนถงึปจัจบุนัจะตอ้งไม่มส่ีวนในการบรหิารหรอืเป็นผูม้อี  านาจควบคุมบรษิทั  
4. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหนา้จนถงึปจัจบุนัจะตอ้งไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั 

- ผูส้อบบญัช ี: หา้มทกุกรณี 

- ผูบ้รกิารทางวชิาชพีอืน่ : มลูค่ารายการเกนิกว่า 2 ลา้นบาท / ปี  

เวน้แต ่จะมเีหตจุ าเป็น/สมควร + เกดิขึ้นอย่างไม่สม  า่เสมอและไม่ต่อเนื่อง + มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัทีเ่กนินยัส าคญั+ไดข้ออนุมตัแิละไดม้ติ

เอกฉนัทจ์ากคณะกรรมการบรษิทัโดยทีบ่รษิทัตอ้งเปิดเผยความสมัพนัธด์งักลา่วในแบบ 56-1/รายงานประจ าปี/หนงัสอืนดัประชมุ 

5. จะตอ้งไม่เกี่ยวขอ้งทางสายโลหติ ทางการจดทะเบยีน หรอืเป็นตวัแทนกบั/ของผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้ใหญ่/ผูม้อี  านาจควบคุม หรือบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอ

ชื่อเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี  านาจควบคุมของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย เช่น สาม ีภรรยา บตุรบญุธรรม  เป็นตน้ 

6. จะตอ้งไม่เป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในกลุม่ 

7. เป็นกรรมการทีไ่ม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ าจากบรษิทั บรษิทัย่อย หรือผูถ้อืหุน้
รายใหญ่     

8. เป็นกรรมการทีไ่ม่มผีลประโยชนห์รอืส่วนไดเ้สยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มท ัง้ในดา้นการเงนิและการบรหิารงานใน บรษิทั บรษิทัย่อย   

9. เป็นกรรมการทีไ่ม่ใช่เป็นผูเ้กี่ยวขอ้งหรอืญาตสินิทของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่   
10. เป็นกรรมการทีไ่ม่ไดร้บัการแต่งต ัง้ขึ้นเป็นตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่   

 

เนื่องจากความเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิของกรรมการอสิระ เป็นเครื่องชี้วดัทีแ่สดงถงึการบรหิารจดัการทีด่ขีองบรษิทั ซึง่กรรมการอสิระที่บรษิทัแต่งต ัง้

ขึ้นนี้ บรษิทัจงึไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระใหม้คีวามเคร่งครดัมากกว่าทีก่  าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. และบรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละ

แนวทางดงักลา่วอย่างเคร่งครดั ทีส่  าคญักรรมการอสิระสามารถปฏบิตัหินา้ที ่ และใหค้วามเหน็หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

ไดอ้ย่างอสิระ โดยไม่ค านึงถงึผลประโยชนใ์ดๆ ทีเ่กี่ยวกบัทรพัยส์นิหรอืต าแหน่งหนา้ที ่ และไม่ตกอยู่ภายใตอ้ทิธพิลของบคุคลหรอืกลุม่บุคคลใด 

รวมถงึไม่มสีถานการณใ์ด ๆ ทีจ่ะมาบบีบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเหน็ได ้
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