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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  
 

การมส่ีวนได้เสียพเิศษในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 :  มี 
 วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 
 
หมายเหตุ:กรรมการอิสระทั้ง 3 คนเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เร่ือง คุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 (หน่ึง) ของจ านวน
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด” 

ช่ือ-ช่ือสกลุ : นายนพดล  ธีระบุตรวงศก์ลุ  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ   

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ  : : 53  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              12 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
สดัส่วนในการถือหุน้   
(ณ 31 ธนัวาคม 2562) 

: 30,000 หุน้ (รวมบุคคลตามมาตรา 285) 
คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ท่ีอยู ่ : 21/51 หมู่ท่ี 2 ถ.พทุธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170     
วฒิุการศึกษา                              : - วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน)  University of Colorado at  Denver 

- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4570 

ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- Audit Committee Forum "New Auditor’s Report: What is it for you?” 
- หลกัสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นท่ี 3/2012 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2008  
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 23/2008 

ประวติัการท างาน : 2563 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. เดโคพลาส อินดสัทร่ี 
 : 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน บจก. ซนัไชน์อินเตอร์เนชัน่แนล 
  2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
  2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
  2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
        2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
        2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
        2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 
  2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชัน่ 
  2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
  2548 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
    

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  
 

การมส่ีวนได้เสียพเิศษในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 :  มี 
 วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 
 
หมายเหตุ:กรรมการอิสระทั้ง 3 คนเป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เร่ือง คุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระของบริษทัตอ้งถือหุน้ในบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 (หน่ึง) ของจ านวน
หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด” 

ช่ือ-ช่ือสกลุ : นายนพดล  ธีระบุตรวงศก์ลุ  
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ   

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ  : : 53  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              12 ปี 3 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
สดัส่วนในการถือหุน้   
(ณ 31 ธนัวาคม 2562) 

: 30,000 หุน้ (รวมบุคคลตามมาตรา 285) 
คิดเป็นร้อยละ  0.01 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ท่ีอยู ่ : 21/51 หมู่ท่ี 2 ถ.พทุธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 10170     
วฒิุการศึกษา                              : - วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน)  University of Colorado at  Denver 

- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4570 

ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- Audit Committee Forum "New Auditor’s Report: What is it for you?” 
- หลกัสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นท่ี 3/2012 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2008  
- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 23/2008 

ประวติัการท างาน : 2563 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. เดโคพลาส อินดสัทร่ี 
 : 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน บจก. ซนัไชน์อินเตอร์เนชัน่แนล 
  2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
  2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
  2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
        2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
        2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
        2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 
  2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชัน่ 
  2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
  2548 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
    

ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5  
 

การมส่ีวนได้เสียพเิศษในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 :  ม ี  
 วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-ช่ือสกลุ : นายสนัติ เนียมนิล   
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ  : : 51  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ              3 ปี 8 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
สดัส่วนในการถือหุน้          
(ณ 31 ธนัวาคม 2562) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 99/719 หมู่ 8 ต าบลบางรักพฒันา อ าเภอบางบวัทอง จ.นนทบุรี 11110 
วฒิุการศึกษา                              : - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขท่ี 995/2537 
ประวติัการฝึกอบรม                       : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 80/2552 
ประวติัการท างาน : 2561 - ปัจจุบนั ทนายความประจ า บริษทั ส านกักฎหมายธรรมคุปต ์จ ากดั  
 : 2559 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ผลธญัญะ 
  2552 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   

บมจ.ซงัโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) 
  2558 - 2561 ทนายความประจ า บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จ ากดั 
        2546 - 2558   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอคโลเคท จ ากดั 
        2547 - 2558  หุน้ส่วนและทนายความ บริษทั ส านกังานกฎหมาย เอนก แอนด ์อะ

โซซิเอทส์ จ ากดั 
        2546 - 2556  กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วสิ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 
  2538 - 2546  ทนายความ บริษทั ส านกังานกฎหมาย เอนก แอนด ์ 

อะโซซิเอทส์ จ ากดั 
    

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

การมส่ีวนได้เสียพเิศษในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 : 
 ไม่มี

ช่ือ-ช่ือสกลุ : ดร. พลัลภา เรืองรอง 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ :: 66  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ   2 ปี 8 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
สดัส่วนในการถือหุน้      
(ณ 31 ธนัวาคม 2562) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 699 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
วฒิุการศึกษา          : - ปริญญาเอก สาขาวชิา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A. 

- ปริญญาโท สาขาวชิา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวชิาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประวติัการฝึกอบรม  : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 

ประวติัการท างาน : 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์ 
 2562 - ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวสิาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
2561 - ปัจจุบนั ประธานคณะท างานจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

กองทุนหมนุเวยีน(ชุดท่ี7) 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ 
2560 - 2562 คณะท างานก ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2559 - 2562 ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2556 - 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2551 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
2549 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกัพฒันารัฐวสิาหกิจ นกัวชิาการคลงั ระดบั 9 ส านกังาน

คณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 
2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและน ้ าเยน็ 
2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก  
2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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ประวตักิรรมการอสิระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

การมส่ีวนได้เสียพเิศษในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 : 
 ไม่มี

ช่ือ-ช่ือสกลุ : ดร. พลัลภา เรืองรอง 
ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ :: 66  ปี 
สญัชาติ : ไทย 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ   2 ปี 8 เดือน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 
สดัส่วนในการถือหุน้      
(ณ 31 ธนัวาคม 2562) 

: ไม่มี 

ท่ีอยู ่ : 699 ซอยลาดพร้าว 62 ถนนลาดพร้าว แขวงและเขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
วฒิุการศึกษา          : - ปริญญาเอก สาขาวชิา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A. 

- ปริญญาโท สาขาวชิา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวชิาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประวติัการฝึกอบรม  : สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 

ประวติัการท างาน : 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์ 
 2562 - ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวสิาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
2561 - ปัจจุบนั ประธานคณะท างานจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

กองทุนหมนุเวยีน(ชุดท่ี7) 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ 
2560 - 2562 คณะท างานก ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2559 - 2562 ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2556 - 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2551 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
2549 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกัพฒันารัฐวสิาหกิจ นกัวชิาการคลงั ระดบั 9 ส านกังาน

คณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 
2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและน ้ าเยน็ 
2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก  
2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 
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นิยามกรรมการอสิระ: 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุม

ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของผู ้
ขออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งน้ี
ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็น ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ี
นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั และเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า
หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ  บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได ้
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