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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
 

1. ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ชื่อ  นายพยนต์  ศักดิ์เดชยนต์      

ต าแหน่ง กรรมการ  

วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 1 มกราคม 2543 

  (ด ารงต าแหนง่จนถึงเดือนมีนาคม 2563 เป็นเวลา 20 ปี 2 เดอืน)  
อาย ุ  75 ปี 
สัญชาติ   ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 2513 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   2530 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
   2547 Director Accreditation Program (DAP) 27/2004 
   2548 Director Certification Program (DCP) 58/2005 
การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 (กรรมการ/ผู้บริหาร) -  ไมม่ี 

กิจการอื่น  
- ไมม่ี 

 บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขนักบับริษัท    
- ไมม่ี 

ประสบการณ์    2526 – 2551 กรรมการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
   2546 – 2553 กรรมการ บริษัทเอเช่ียนพร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
   2547 – 2553 กรรมการผู้จดัการ บริษัทคิวคอน อีสเทอร์น จ ากดั 
   2536 – 2556 กรรมการ บริษัทเมย์แลนด์ จ ากดั 
   2544 – 2556 กรรมการ บริษัทแอล. เอช. เมืองใหม ่จ ากดั 
การเข้าประชุม  คณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าประชมุ 4 ครัง้ (ร้อยละ 100) 
   สามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ เข้าประชมุ 1 ครัง้ (ร้อยละ 100) 
การถอืหุ้นในบริษัท (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 
• ของตนเอง: หุ้นสามญัของตนเอง จ านวน 11,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.81 
• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: ไมม่ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้าม 
• ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต:  ไมม่ี 
• ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา: ไมม่ี 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
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ชื่อ  นายชนะ  ภมีู  
ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

และกรรมการบริหาร 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 1 มกราคม 2562 
  (ด ารงต าแหนง่จนถึงเดือนมีนาคม 2563 เป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน) 
อาย ุ  55 ปี 
สัญชาติ   ไทย 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม ปริญญาตรี วศ.บ. ไฟฟา้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 ปริญญาโท สส.ม. สิง่แวดล้อม มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (วิศวกรรมอตุสาหการ)  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2560  Director Accreditation Program (DAP) 136/2017 
2561 Director Certification Program (DCP) 261/2018 

การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   จ านวน 2 แหง่ 
 (กรรมการ/ผู้บริหาร) 1) ตัง้แต ่2560 Vice President-Cement and Construction Solution Business  

ธุรกิจซเีมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้าง บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2) ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัทปนูซีเมนต์เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอื่น    

ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ 
ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมจ านวน 25 แหง่ 

บริษัทที่อาจพิจารณาได้วา่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนั
กบับริษัท   จ านวน 5 แหง่ 

1) กรรมการ  บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จ ากดั 
2) กรรมการ  บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ากดั 
3) กรรมการ บริษัทกระเบือ้งกระดาษไทย จ ากดั 
4) กรรมการ บริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จ ากดั 
5) กรรมการ บริษัทสระบรีุรัชต์ จ ากดั 

ประสบการณ์   2553 – 2556 Energy Director, เอสซีจี ซเิมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 
  2556 – 2558 Country Director-Myanmar, เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 
  2556 – 2558 กรรมการผู้จดัการ บริษัทอีโค ่แพลนท์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
  2556 – 2557 Managing Director, Mawlamyine Cement Ltd. 
  2557 – 2559 Managing Director, Myanmar CBM Services Co., Ltd.  
  2558 – 2560 Vice President-Operations ธุรกิจซีเมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 
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การเข้าประชุม  คณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าประชมุ 4 ครัง้ (ร้อยละ 100) 
 คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

2 ครัง้ เข้าประชมุ  2 ครัง้ (ร้อยละ 100) 
   คณะกรรมการบริหาร 8 ครัง้ เข้าประชมุ 5 ครัง้  (ร้อยละ 62.5) 
   สามญัผู้ ถือหุ้น 1 ครัง้ เข้าประชมุ 1 ครัง้ (ร้อยละ 100) 
การถอืหุ้นในบริษัท (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 
• ของตนเอง:    ไมม่ี 
• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: ไมม่ี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไมม่ี 
คุณสมบัติต้องห้าม 
• ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต:  ไมม่ี 
• ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา: ไมม่ี 
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ชื่อ  นายพนัเทพ สุภาไชยกิจ  

อาย ุ 66 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Chicago ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 2556 Director Accreditation Program (DAP) 102/2013 
 2559 Director Certification Program (DCP) 230/2016 
การด ารงต าแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  จ านวน 2 แหง่ 
 (กรรมการ/ผู้บริหาร) 1) ตัง้แต ่2555 กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
  ตัง้แต ่2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

 บริษัท ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) 
2) ตัง้แต ่2561 กรรมการ ผู้จดัการใหญ่ และกรรมการบริหาร  
  บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

 กิจการอื่น    
- ไมม่ี 

 บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขนักบับริษัท   
- ไมม่ี 

ประสบการณ์  2547 – 2551 กรรมการผู้จดัการ ธุรกิจยางรถยนต์นัง่และรถปิคอพั บริษัทสยาม 
มิชลนิ จ ากดั 

2552 – 2555 กรรมการผู้จดัการ บริษัทกระเบือ้งกระดาษไทย จ ากดั 
2552 – 2555 กรรมการผู้จดัการ บริษัทผลติภณัฑ์กระเบือ้งล าปาง จ ากดั 
2555 Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง จ ากดั 
2555 – 2557 กรรมการผู้จดัการ บริษัทผลติภณัฑ์กระดาษไทย จ ากดั 
2555 – 2559 กรรมการ บริษัทกระดาษสหไทย จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2559 กรรมการ บริษัทผลติภณัฑ์กระดาษไทย จ ากดั 
2555 – 2559 กรรมการ บริษัทฟินคิซ พลพั แอนด์ เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จ ากดั 
2558 – 2559 กรรมการผู้จดัการ บริษัทฟินิคซ พลพั แอนด์ เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) 

การถอืหุ้นในบริษัท (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

• ของตนเอง:    ไมม่ี 
• คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: ไมม่ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้าม 
• ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต:  ไมม่ี 
• ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา: ไมม่ี 
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หมายเหตุ ข้อมูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ เป็นกรรมการอิสระในบริษัททีบีเอสพี จ ากัด 
(มหาชน) โดยบริษัททีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทปนูซิเมนต์ไทย 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าธุรกรรมเกินกว่า 20 ล้านบาท (มูลค่าหลกัของ
ธุรกรรมมาจากการให้บริการเก็บเอกสารแก่บริษัทใหญ่ของบริษัท) ท าให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่ก าหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท อย่างไรก็ตามข้อก าหนดคณุสมบตัิเก่ียวกบัความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจที่เกินมลูค่าที่ก าหนดนัน้ สามารถถกูผ่อนผนัได้หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลกัใน
มาตรา 89/7 แล้วเห็นวา่การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็น
ที่เป็นอิสระและจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ
อิสระ (ตามหลกัเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและ
การอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)) 

 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอนายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการของบริษัทนัน้ เนื่องจาก
คณะกรรมการเห็นว่านายพนัเทพ สภุาไชยกิจ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทัง้มี
ความเช่ียวชาญในงานที่ส าคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถให้
ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้  
เป็นผู้มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไมด่่างพร้อย ในขณะที่
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหวา่งบริษัททีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) ที่นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ เป็นกรรมการอิสระ 
กบับริษัทใหญ่ของบริษัทนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลกัมาตรา 89/7 แหง่พระราชบญัญตัติ
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่าการแต่งตัง้นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ เป็นกรรมการ
และกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดงันัน้
นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ จึงถือได้วา่มีคณุสมบตัิในการด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระอยา่งครบถ้วน 
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2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ จ านวนหุ้นสามัญ คดิเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1.  นายพยนต์ ศกัด์ิเดชยนต์  11,250,000 หุ้น 2.81 

2. นายชนะ   ภมู ี - - 

3. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ - - 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กจิการอื่น ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

 
บริษัทจดทะเบียน 

 
บริษัท หรือ 
กจิการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน) 

บริษัทหรือกจิการที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกจิของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร 

1. นายพยนต์ ศกัด์ิเดชยนต์ ไมม่ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี

2. นายชนะ ภมู ี

2 แห่ง 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
• Vice President-Cement and 

Construction Solution Business  
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง  
บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการ  
บ ริษั ทปู น ซี เมน ต์ เอ เชี ย  จ ากัด 
(มหาชน) 

30 แห่ง * 5 แห่ง 

3. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ 

2 แห่ง 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน 

 บริษัท ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ ผู้จดัการใหญ่ และ

กรรมการบริหาร 
บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

ไมม่ ี ไมม่ ี

หมายเหต ุ: * ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
โดยอ้อม (เอสซีจี) ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 



 

- 15 - 
 

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

รายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือซึ่งมี
คุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 

(1 คน) 
นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ 

การถือหุ้นในบริษัท 
จ านวนหุ้นสามญั 

ไมม่ ี

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วมหรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชีหรือท่ีปรึกษากฎหมาย) 
- มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้
อย่างอิสระ (เช่น การซือ้ ขาย วตัถุดิบ สินค้า บริการ การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน) 
โดยระบขุนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
ไมม่ ี

ข้อก าหนดคุณสมบัตกิรรมการอสิระของบริษัท 

บริษัทพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึง่เข้มกว่าคณุสมบตัิกรรมการอิสระตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ กรรมการอิสระแตล่ะคนของบริษัทต้องเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแตพ้่นจากการมีลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระหรือ ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตพ้่นจากการมีลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วย
การรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผล
ให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือ
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ตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณ
มลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่ พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับค่าบริการวิชาชีพเกิน
กวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบับริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มีนยัใน
ห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 
1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทที่ประกอบกิจการเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. สามารถเข้าประชมุคณะกรรมการเพื่อตดัสนิใจได้อยา่งเป็นอิสระ 
10. ให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานได้อยา่งเป็นอิสระ 
11. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 
12. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ทัง้นี ้ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1–12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัท
ยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยเป็นการตดัสนิใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ที่ไมถื่อ
วา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่ว ก็ตอ่เมื่อบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการ
บริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้วว่า การ
แตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูที่
เก่ียวข้องในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

 


