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เพือ่ประกอบการพจิารณาวาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 
ประวัติบุคคลที่เสนอช่ือเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ 
 
 ช่ือ - สกุล ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ 
ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19)  

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

อายุ (ปี) 62 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง  ประธานกรรมการ  

 กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  

 กรรมการอิสระ 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 25 กุมภาพนัธ์ 2559 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  
(ณ 30 เมษายน 2560) 

1 ปี 2 เดือน     

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 25 กุมภาพนัธ์ 2559 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการอสิระ 
(ณ 30 เมษายน 2560) 

1 ปี 2 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Doctorate Degree in Public Law, Université de Paris X (Nanterre 
(mention tres bien) 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) ปี 
2547 

สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท  ณ วันที่  30 
ธันวาคม 2559 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่
สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ  

668,000 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 0.11 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่
ผ่านมา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

- ไม่มี - 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง 
ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี 
ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี 
ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. โกลว ์พลงังาน  

ต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
ปัจจุบนั กรรมการ สภาสถาบนัพระปกเกลา้ 
ปัจจุบนั ราชบณัฑิต ราชบณัฑิตยสถาน 
ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

กฤษฎีกา คณะท่ี  
13  

ส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

ปัจจุบนั กรรมการพฒันา
กฎหมาย 

ส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

ปัจจุบนั กรรมการ ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั 

ปัจจุบนั กรรมการ สภามหาวทิยาลยัศิลปากร 
ปัจจุบนั กรรมการ สภามหาวทิยาลยั 

เชียงใหม่  
ประสบการณ์การท างานในอดีต ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2557  - 2558 รองประธานสภา
ปฏิรูปแห่งชาติคน
ท่ี 1 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

2557  - 2558 ประธาน
คณะกรรมาธิการ 
ยกร่างรัฐธรรมนูญ 

 

2549  - 2557 เลขาธิการสถาบนั
พระปกเกลา้ 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

2546  - 2549  เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

 

2546  - 2557 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559  การประชุมคณะกรรมการบริษทั  4/4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 
ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลอืกตั้งเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

- ไม่มี - 

ความสัมพนัธ์กบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแล้วในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
 กรรมการที่มี ส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้ รับ
เงินเดือนประจ า 

- ไม่มี - 

 ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ 
ทีป่รึกษากฎหมาย 

- ไม่มี - 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจ
มีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็น
อสิระ 

- ไม่มี - 
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ช่ือ - สกุล นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 
ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19)  

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

อายุ (ปี) 66 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง  กรรมการ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ 
 ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 

และก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 13 กนัยายน 2554 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  
(ณ 30 เมษายน 2560) 

5 ปี 7 เดือน 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอสิระ 13 กนัยายน 2554 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการอสิระ 
(ณ 30 เมษายน 2560) 

5 ปี 7 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 
ประวตัิการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Audit Committee Program  (ACP)  
รุ่นท่ี 37 ปี 2554 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Successful Formulation & Execution of 
Strategy Program (SFE) รุ่นท่ี 12 ปี 2554 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นท่ี 136 ปี 2553 

สัดส่วนการถื อ หุ้นในบริษัท ณ วันที่  30 
ธันวาคม 2559 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่
สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 

0 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00 

 



เอกสารแนบ 4 

38 
 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่
ผ่านมา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ - ไม่มี - 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
ปัจจุบนั สมาชิกสภาขบัเคล่ือน

การปฏิรูปประเทศ 
ส านกังานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร  

ประสบการณ์การท างานในอดีต ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
2552 – 2553  เลขาธิการ กพ.  ส านกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรือน  
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559  การประชุมคณะกรรมการบริษทั  5/5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี (ช่ือเดิมคือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน) 3/3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100 

ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกตั้งเพือ่ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

- ไม่มี - 

ความสัมพนัธ์กบับริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแล้วในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 กรรมการที่มี ส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้ รับ
เงินเดือนประจ า 

- ไม่มี - 

 ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ 
ทีป่รึกษากฎหมาย 

- ไม่มี - 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญ อันอาจ
มีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็น
อสิระ 

- ไม่มี - 
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ช่ือ - สกุล นายธนานนัต ์เหลืองสุวรรณ 
ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19)  

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 

อายุ (ปี) 63 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ  

 กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 13 กนัยายน 2554 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
(ณ 30 เมษายน 2560) 

5 ปี 7 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประวตัิการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Anti-Corruption : The practical Guide 
(ACPG) รุ่นท่ี 14 ปี 2557 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Financial Statements for Directors (FSD)  
รุ่นท่ี 21 ปี 2556 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 90 ปี 2554 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)  
รุ่นท่ี 151 ปี 2554 

สัดส่ วนการถื อ หุ้นในบริษั ท  ณวันที่  30 
ธันวาคม 2559 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่
สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 

9,657,000 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 1.56 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่
ผ่านมา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

เป็นนอ้งชายของดร. เทพรักษ ์เหลืองสุวรรณ และเป็นพี่ชายของนางสาว
เพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ และนางสาวพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ - ไม่มี - 
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ต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
2554  - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. แพนมารีน ชิปป้ิง 
2553  - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. นามยง มาริไทม ์
2541  - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โกลดชิ์ป 
2539  - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 
บจก. เอน็ แอนด ์บี  
เครนเนจ 

2536  - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

บจก. คอสนามชิปป้ิง 

2536  - ปัจจุบนั รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ (อาชีพ
หลกั) 

บจก. คอสนามชิปป้ิง 

2536  - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. คอสยาม ทราน
สปอร์ต 

2533  - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์ 
2526  - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. นามยนืยงชิปป้ิง 
2515  - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 
บจก. พรเจริญเคหการ 

2515  - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. พรเจริญเคหการ 
2514  - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. สมบติัเหลือง

สุวรรณ  
ประสบการณ์การท างานในอดีต - ไม่มี - 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี -  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  4/5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 80 
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ช่ือ - สกุล นางสาวเพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ 
ทีอ่ยู่ทีต่ิดต่อได้ 1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19)  

ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

อายุ (ปี) 61 
สัญชาติ ไทย 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ  

 กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 
 กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก 19 มีนาคม 2545 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
(ณ 30 เมษายน 2560) 

15 ปี 1 เดือน 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สาขาการจดัการโรงเรียนกรุงเทพการ
บญัชีวทิยาลยั 

ประวตัิการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นท่ี 92 ปี 2554 

สัดส่วนการถื อ หุ้นในบริษัท ณ วันที่  30 
ธันวาคม 2559 โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่
สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 

9,625,100 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 1.55 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่
ผ่านมา 

- ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร 

เป็นนอ้งสาวของดร. เทพรักษ ์เหลืองสุวรรณ นายธนานนัต ์เหลือง
สุวรรณ และ เป็นพี่สาวของนางสาวพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ - ไม่มี - 
ต าแหน่งในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 
2544  - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 
บจก. ซี.เอส.บี ทราน
สปอร์ต 

2541  - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

บจก. ไชน่าชิปป้ิง 
(กรุงเทพ) 

2541  - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ 
(อาชีพหลกั) 

บจก. ไชน่าชิปป้ิง 
(กรุงเทพ) 

 



เอกสารแนบ 4 

42 
 

 

2539  - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

บจก. เอน็ แอนด ์บี  
เครนเนจ 

2533  - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เดียร์เพาเวอร์ 
2530  - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 
บจก. คอตส์ชิปป้ิง 
(ประเทศไทย) 

2529  - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

บจก. เวสคอน ทกัโบท๊ 
แอนด ์มารีน เซอร์วสิ 

2526  - ปัจจุบนั กรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

บจก. นามยนืยงชิปป้ิง 

2526  - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. นามยนืยงชิปป้ิง 
2525  - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ที.คอน. 
2515  - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พรเจริญเคหการ 
2515  - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. โรงแรมสหมิตร 
2514  - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. สมบติัเหลือง

สุวรรณ  
ประสบการณ์การท างานในอดีต - ไม่มี - 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ
ของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

- ไม่มี -  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  4/5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 80 
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นิยามกรรมการอสิระ 

บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากันกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนรายละเอียดของคุณสมบติัมีดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ทั้งน้ีลกัษณะ
ตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทั
ยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวาง การใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  
 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ี ท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ีการค านวณ
ภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการ ค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าวให้
นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั
สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู ้
ใหบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษา
ท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ1ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 


