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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
 

1. ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ 
ชื่อ  นายพยนต ์ ศักดิเ์ดชยนต ์     

ต าแหน่ง กรรมการ  

วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 1 มกราคม 2543 

  (ด ารงต าแหนง่จนถึงเดือนมีนาคม 2563 เป็นเวลา 20 ปี 2 เดือน)  
อาย ุ  75 ปี 
สัญชาติ   ไทย 
คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 2513 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาโยธา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
   2530 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
   2547 Director Accreditation Program (DAP) 27/2004 
   2548 Director Certification Program (DCP) 58/2005 
การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 (กรรมการ/ผูบ้รหิาร) -  ไมม่ี 

กิจการอื่น  
- ไมม่ี 

 บริษัทที่อาจพิจารณาไดว้่าประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขนักบับรษัิท    
- ไมม่ี 

ประสบการณ ์   2526 – 2551 กรรมการ บรษัิทแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
   2546 – 2553 กรรมการ บรษัิทเอเช่ียนพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
   2547 – 2553 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทคิวคอน อีสเทอรน์ จ ากดั 
   2536 – 2556 กรรมการ บรษัิทเมยแ์ลนด ์จ ากดั 
   2544 – 2556 กรรมการ บรษัิทแอล. เอช. เมืองใหม ่จ ากดั 
การเข้าประชุม  คณะกรรมการบรษัิท 4 ครัง้ เขา้ประชมุ 4 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
   สามญัผูถื้อหุน้ 1 ครัง้ เขา้ประชมุ 1 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
การถอืหุน้ในบริษัท (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 
 ของตนเอง: หุน้สามญัของตนเอง จ านวน 11,250,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 2.81 
 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: ไมม่ี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้าม 
 ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ:  ไมม่ี 
 ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา: ไมม่ี 

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

และกรรมการบรหิาร 

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

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม ปรญิญาตร ี วศ.บ. ไฟฟา้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 ปรญิญาโท สส.ม. สิง่แวดลอ้ม มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช   

ปรญิญาเอก วิศวกรรมศาสตรด์ษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์(วิศวกรรมอตุสาหการ)  
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School  
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

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

การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   จ านวน 2 แหง่ 
 (กรรมการ/ผูบ้รหิาร) 1) ตัง้แต ่2560 Vice President-Cement and Construction Solution Business  

ธุรกิจซเีมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้ง บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
 2) ตัง้แต ่2561 กรรมการ บรษัิทปนูซีเมนตเ์อเชีย จ ากดั (มหาชน) 

กิจการอื่น    

ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษัทอื่น ๆ  
ของผูถื้อหุน้รายใหญ่โดยออ้ม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ตามที่ไดร้บัมอบหมาย รวมจ านวน 25 แหง่ 

บริษัทที่อาจพิจารณาไดว้า่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนั
กบับรษัิท   จ านวน 5 แหง่ 

1) กรรมการ  บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จ ากดั 
2) กรรมการ  บรษัิทเอสซีจี ซิเมนต ์จ ากดั 
3) กรรมการ บรษัิทกระเบือ้งกระดาษไทย จ ากดั 
4) กรรมการ บรษัิทสยามไฟเบอรซ์ีเมนตก์รุป๊ จ ากดั 
5) กรรมการ บรษัิทสระบรุรีชัต ์จ ากดั 

ประสบการณ ์  2553 – 2556 Energy Director, เอสซีจี ซเิมนต-์ผลติภณัฑก์่อสรา้ง 
  2556 – 2558 Country Director-Myanmar, เอสซีจี ซิเมนต-์ผลติภณัฑก์่อสรา้ง 
  2556 – 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทอีโค ่แพลนท ์เซอรว์ิสเซส จ ากดั 
  2556 – 2557 Managing Director, Mawlamyine Cement Ltd. 
  2557 – 2559 Managing Director, Myanmar CBM Services Co., Ltd.  
  2558 – 2560 Vice President-Operations ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้ง 
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การเข้าประชุม  คณะกรรมการบรษัิท 4 ครัง้ เขา้ประชมุ 4 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
 คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

2 ครัง้ เขา้ประชมุ  2 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
   คณะกรรมการบรหิาร 8 ครัง้ เขา้ประชมุ 5 ครัง้  (รอ้ยละ 62.5) 
   สามญัผูถื้อหุน้ 1 ครัง้ เขา้ประชมุ 1 ครัง้ (รอ้ยละ 100) 
การถอืหุน้ในบริษัท (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 
 ของตนเอง:    ไมม่ี 
 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: ไมม่ี 
ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไมม่ี 
คุณสมบัติต้องห้าม 
 ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ:  ไมม่ี 
 ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา: ไมม่ี 
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ชื่อ  นายพนัเทพ สุภาไชยกิจ  
อาย ุ 66 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม ปรญิญาตร ี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาเครือ่งกล 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Chicago ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
 2556 Director Accreditation Program (DAP) 102/2013 
 2559 Director Certification Program (DCP) 230/2016 
การด ารงต าแหน่งในองคก์รอืน่ บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  จ านวน 2 แหง่ 
 (กรรมการ/ผูบ้รหิาร) 1) ตัง้แต ่2555 กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
  ตัง้แต ่2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

 บรษัิท ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) 
2) ตัง้แต ่2561 กรรมการ ผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการบรหิาร  
  บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

 กิจการอื่น    
- ไมม่ี 

 บริษัทที่อาจพิจารณาไดว้่าประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขนักบับรษัิท   
- ไมม่ี 

ประสบการณ ์  2547 – 2551 กรรมการผูจ้ดัการ ธุรกิจยางรถยนตน์ั่งและรถปิคอพั บรษัิทสยาม 
มิชลนิ จ ากดั 

2552 – 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทกระเบือ้งกระดาษไทย จ ากดั 
2552 – 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทผลติภณัฑก์ระเบือ้งล าปาง จ ากดั 
2555 Chief Marketing Officer บรษัิทเอสซีจี ผลติภณัฑก์่อสรา้ง จ ากดั 
2555 – 2557 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั 
2555 – 2559 กรรมการ บรษัิทกระดาษสหไทย จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2559 กรรมการ บรษัิทผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั 
2555 – 2559 กรรมการ บรษัิทฟินคิซ พลัพ แอนด ์เพเพอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2559 ประธานกรรมการ บรษัิทไทยบรติิช ดีโพสต ์จ ากดั 
2558 – 2559 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร ์จ ากดั (มหาชน) 

การถอืหุน้ในบริษัท (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 
 ของตนเอง:    ไมม่ี 
 คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: ไมม่ี 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้าม 
 ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ:  ไมม่ี 
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 ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา: ไมม่ี 

หมายเหตุ ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ เป็นกรรมการอิสระในบริษัททีบีเอสพี จ ากดั 
(มหาชน) โดยบรษัิททีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษัิทที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย 
จ ากดั (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีมลูค่าธุรกรรมเกินกว่า 20 ลา้นบาท (มลูค่าหลกัของ
ธุรกรรมมาจากการใหบ้ริการเก็บเอกสารแก่บริษัทใหญ่ของบริษัท) ท าให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่ก าหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 
39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และ
ขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท อย่างไรก็ตามขอ้ก าหนดคณุสมบตัิเก่ียวกบัความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจที่เกินมลูคา่ที่ก าหนดนัน้ สามารถผอ่นผนัไดโ้ดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่(ที่ไดแ้กไ้ข
เพิ่มเติม) หากคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้เห็นว่าการแต่งตัง้บุคคล
ดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระและจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู
ในหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระ 

 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอนายพันเทพ สุภาไชยกิจ เป็นกรรมการของบริษัทนัน้ เนื่องจาก
คณะกรรมการเห็นว่านายพนัเทพ สภุาไชยกิจ เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถและประสบการณ ์รวมทัง้มี
ความเช่ียวชาญในงานที่ส  าคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถให้
ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนใ์นการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้  
เป็นผูม้ีภาวะผูน้  า มีวิสยัทศัน ์มีคณุธรรมและจรยิธรรม มีประวตัิการท างานที่โปรง่ใสไม่ดา่งพรอ้ย ในขณะที่
ความสมัพนัธท์างธุรกิจระหวา่งบรษัิททีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) ที่นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ เป็นกรรมการอิสระ 
กบับริษัทใหญ่ของบริษัทนัน้ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามหลกัมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แลว้เห็นว่าการแต่งตัง้นายพันเทพ       
สภุาไชยกิจ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และการให้
ความเห็นที่เป็นอิสระ ดงันัน้นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ จึงถือไดว้า่มีคณุสมบตัิในการด ารงต าแหนง่กรรมการ
อิสระอยา่งครบถว้น 
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2. ข้อมูลการถอืหุน้สามัญในบริษัทควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส ์จ ากัด (มหาชน) ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ่ จ านวนหุน้สามัญ คดิเป็นร้อยละของหุน้ทีม่ีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมด 

1.  นายพยนต ์ ศกัดิเ์ดชยนต ์ 11,250,000 หุน้ 2.81 

2. นายชนะ   ภมู ี - - 

3. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ - - 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบยีนและบริษัท/กจิการอืน่  ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชือ่ 

 
บริษัทจดทะเบยีน 

 
บริษัท หรือ 
กจิการอื่น 

(ทีไ่ม่ใช่บริษัท
จดทะเบยีน) 

บริษัทหรือกจิการทีอ่าจ
ท าใหเ้กดิความขัดแยง้
ทางผลประโยชนห์รือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกจิของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร 

1. นายพยนต ์ ศกัดิเ์ดชยนต ์ ไมม่ี ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ี 

2. นายชนะ ภมู ี

2 แห่ง 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
 Vice President-Cement and 

Construction Solution Business  
ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก์่อสรา้ง  
บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

 กรรมการ  
บริ ษัทปูนซี เมนต์เอ เ ชีย  จ ากัด 
(มหาชน) 

30 แห่ง * 5 แห่ง 

3. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ 

2 แห่ง 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน 

 บริษัท ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ ผูจ้ดัการใหญ่ และ

กรรมการบริหาร 
บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

ไมม่ ี ไมม่ี 

หมายเหต ุ: * ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการ ในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิทอื่น ๆ ของผูถื้อหุน้รายใหญ่
โดยออ้ม (เอสซีจี) ที่อยูน่อกตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
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4. ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ได้รับการเสนอชือ่ซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 

ลักษณะความสัมพันธ ์

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชือ่ซึ่ง
มีคุณสมบัตเิป็นกรรมการ

อสิระ (1 คน) 
นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ 

การถอืหุน้ในบริษัท 
จ านวนหุน้สามญั 

ไมม่ี 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลทีจ่ะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธใ์นลักษณะดังต่อไปนีกั้บบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่าน
มา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชีหรือท่ีปรกึษากฎหมาย) 
- มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส  าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ท่ีได้
อย่างอิสระ (เช่น การซือ้ ขาย วตัถุดิบ สินคา้ บริการ การใหกู้ยื้มเงินหรือการกูยื้ม
เงิน) โดยระบขุนาดของรายการดว้ย (ถา้มี) 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
ไมม่ี 

ข้อก าหนดคุณสมบัตกิรรมการอสิระของบริษัท 

บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเขม้กว่าคุณสมบัติกรรมการอิสระตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทตอ้งเป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ 
ดงันี ้

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แตพ่น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวไมน่อ้ยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส  
พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือ
บคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระหรือ ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
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บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวไม่นอ้ยกว่า  
2 ปี 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤติการณอ์ื่นท านอง
เดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์
มีตวัตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนี้
ดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บั
รวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ 
เวน้แตพ่น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีไดร้ับค่าบริการ
วิชาชีพเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย 
เวน้แตพ่น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบับริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมี
นยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือ
หุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทท่ีประกอบกิจการเดียวกนัและเป็นการแข่งขัน
กบับริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. สามารถเขา้ประชมุคณะกรรมการเพ่ือตดัสินใจไดอ้ย่างเป็นอิสระ 
10. ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานไดอ้ย่างเป็นอิสระ 
11. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 
12. สามารถดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ทัง้นี ้ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบตัิตามขอ้ 1–12 ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจ
ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ โดยเป็นการตัดสินใจแบบองคค์ณะ 
(Collective Decision) ท่ีไมถื่อวา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

ในกรณีท่ีบคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือ
การใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าท่ีก าหนดตามขอ้ 4 หรือ ขอ้ 6 ใหบ้ริษัทไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมีหรือเคย
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทไดจ้ัดใหม้ีความเห็น
คณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าไดพิ้จารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ลว้ว่า การแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ี เป็นอิสระ 
และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระดว้ย 


