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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  

 

ชื่อ-นามสกุล ดร.ทรงภพ พลจนัทร ์
วัน/เดือน/ปีเกดิ  1 กมุภาพนัธ ์2497 (อาย ุ68 ปี) 
ทีอ่ยู่  เลขที่  596 ซอยลาดพร้าว  63 (สุขสันต์ 3) แขวงสะพานสูง  เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 
ปีทีเ่ร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ  9 กรกฎาคม 2562 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 2 เดือน 
การศึกษา  • ปรญิญาเอก สาขา Geology (Petroleum), University of London 

• ปรญิญาตรี สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

• Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 52/2547 
• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 23/2547 
• Finance for Non-Finance Director (FN) รุน่ท่ี 9/2547 

ประวัติการท างาน บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไร้ทท์ันเน็ลลิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท 
บริษัท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน) 
2559 – 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2558 – 2559 กรรมการตรวจสอบ 
2556 – 2558 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท ปตท. เคมคิอล จ ากัด (มหาชน) 
2554 – 2556 กรรมการบรษิัท 
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
2547 – 2549 กรรมการบรษิัท 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิง้ จ ากดั 
2556 – 2558 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2552 – 2556 กรรมการบรษิัท 
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จ ากัด 
2550 – 2552 กรรมการบรษิัท   

จ านวนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ 
• กิจการอื่นที่เป็นบรษิัทจดทะเบยีน บริษัท ไร้ทท์ันเน็ลลิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท 
• กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน ไม่มี 
• กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท  ไม่มี 
ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ 
• ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย ไม่มี 
• ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคล ท่ีอาจมีความขดัแขง้ในปัจจบุนั หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
• กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงานพนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่มี 
• ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือที่ปรกึษากฎหมาย ไม่มี 
• ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ 
(ถา้มี) 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่ิจารณา ไม่มี 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 6/6 
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ชื่อ-นามสกุล นายกุศล สังขนันท ์
วัน/เดือน/ปีเกดิ  22 กรกฎาคม 2503 (อาย ุ62 ปี) 
ทีอ่ยู่  เลขที่ 324 ซอยพฒันาการ 50 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ปีทีเ่ร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ  9 กรกฎาคม 2562  
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 2 เดือน 
การศึกษา  ปรญิญาโท มหาวิทยาลยัศรีปทมุ สาขากฎหมายธุรกจิ 

ปรญิญาตรี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั สาขานิติศาสตร ์
ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา สาขาเนติบณัฑติไทย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
• Role of the Chairman Program รุน่ท่ี 45/2562 
• How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ท่ี 20/2561 
• Board Nomination and Compensation Program 2561 
• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 1/2552 
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ท่ี 6/2552 
• Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ท่ี 1/2552 
• Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน่ท่ี 9/2552 
• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  (MIR) รุ่ น
ที่7/2552  
• Mandatory Accreditation Program (MAP) 2547 
• Director Certificate Program (DCP) รุน่ท่ี 26/2546 
• Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 1/2552 
• Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 27/2552 
• How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ท่ี 20/2561 
• Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน่ท่ี 7/2562  
• Mandatory Accreditation Program (MAP) (2547)) KLSE TRAINING SDN.BHD. 
(MESDAQ SDN BHD) MALAYSIA. 
•  Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 26/2546) 

ประวัติการท างาน 
 
 
 
 

บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน 
บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากัด 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 
2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท 
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บริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2562 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรษิัท 
บริษัท อตุสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน) 
2559 - 2563 กรรมการบรษิัท 
บริษัท บริหารสนิทรัพย ์เอเอเอ็มซี  จ ากัด 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท เดอะมาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท ฟู้ดโฮลดิง้ จ ากดั 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท กาแฟนูส ์จ ากดั 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท กาแฟสด กนิเสน้ จ ากดั 
2555 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท  
บริษัท เจเคเจพี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท เอชเอน็ซี เพาเวอร ์จ ากัด 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท เอสพีท ีพารค์ จ ากดั 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท เอสพีท ีแลนด ์จ ากดั 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท ยูนิคชาเลตเ์รียลตี ้จ ากดั        
2545 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร ์จ ากัด 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท สปริงนิวส ์เทเลวิชั่น จ ากัด 
ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท อัลฟ่า ดิวชิั่นส ์จ ากัด (มหาชน) 
ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท ส.ธนา มีเดีย จ ากดั 
2562 - 2563 กรรมการบรษิัท 
บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร ์จ ากัด 
2559 - 2563 กรรมการบรษิัท 
บริษัท เอสพียูนิเสอรช์ จ ากัด 
2546 - 2563 กรรมการบรษิัท 
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บริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จ ากัด 
2529 - 2563 กรรมการบรษิัท 
มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
2557 – ปัจจบุนั ผูช้่วยอธิการบดดีา้นกฎหมาย 
 รกัษาการผูช้ว่ยอธิการบดี ดา้นการบรกิารวชิาการ 
 ผูด้แูลหลกัสตูรบณัฑิตศกึษาทางนิติศาสตร ์
2554 – 2557 ผูช้่วยอธิการบดดีา้นกฎหมาย 
 รกัษาการผูช้ว่ยอธิการบดดีา้นการบรกิารวิชาการ 
 คณบดีคณะนติิศาสตร ์
2548 – 2554 ผูช้่วยอธิการบดดีา้นบรหิารและกฎหมาย 
กระทรวงยุติธรรม 
2548 ที่ปรกึษารฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุิธรรม 
บริษัท ดาต้าแมท จ ากัด (มหาชน) 
2545 – 2548 กรรมการบรหิารและเลขานกุารคณะกรรมการ 
บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส ์จ ากัด (มหาชน) 
2539 – 2542 ที่ปรกึษากฎหมายและเลขานกุารคณะกรรมการ 
บริษัท แอทเทอรนี์ส ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
2532 – 2548 กรรมการผูจ้ดัการ 

จ านวนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ 
• กิจการอื่นที่เป็นบรษิัทจดทะเบยีน บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน)                

2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิัท  
บริษัท แมกซ ์เมทัล คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
2562 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรษิัท 

• กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน บริษัท บริหารสนิทรัพย ์เอเอเอ็มซี  จ ากัด 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท  
บริษัท เดอะมาสเตอร ์เรียลเอสเตท จ ากดั                      
2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท  
บริษัท กาแฟนูส ์จ ากดั               
2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท กาแฟสด กนิเสน้ จ ากดั 
2555 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท  
บริษัท เจเคเจพี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท เอชเอน็ซี เพาเวอร ์จ ากัด 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
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บริษัท เอสพีท ีพารค์ จ ากดั 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท เอสพีท ีแลนด ์จ ากดั 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท ยูนิคชาเลตเ์รียลตี ้จ ากดั        
2545 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
บริษัท อีไอซี เซมิคอนดักเตอร ์จ ากัด 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท 
มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
2557 – ปัจจบุนั ผูช้่วยอธิการบดดีา้นกฎหมาย 
 รกัษาการผูช้ว่ยอธิการบดี ดา้นการบรกิารวชิาการ 
 ผูด้แูลหลกัสตูรบณัฑิตศกึษาทางนิติศาสตร ์         

• กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท  ไม่มี 
ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ 
• ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย ไม่มี 
• ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคล ท่ีอาจมีความขดัแขง้ในปัจจบุนั หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
• กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงานพนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่มี 
• ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือที่ปรกึษากฎหมาย ไม่มี 
• ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ 
(ถา้มี) 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่ิจารณา ไม่มี 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 6/6 
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ชื่อ-นามสกุล นายนิติ จึงนิจนิรันดร ์
วัน/เดือน/ปีเกดิ  22 มกราคม 2501 (อาย ุ64 ปี) 
ทีอ่ยู่  เลขที่ 11 หมู่ที่ 4 ต าบล ผกัไห่ อ. ผกัไห่ จ.พระนครศรีอยธุยา 
ปีทีเ่ร่ิมรับต าแหน่งกรรมการ  25 มีนาคม 2564 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 1 ปี 5 เดือน 
การศึกษา  ปรญิญาโท  บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   
ประกาศนียบตัรผูส้อบบญัชีชัน้สงู จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย     
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.   
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตในการประเมินระบบการควบคมุภายในและระเบียบวิธีปฏิบตัใิน
ดา้นการลงทนุและดา้นอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 45/2565 
:  หลกัสตูร The Challenge of Building Cyber Resilience   
: หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  รุน่ท่ี 300/2563 สมาคมส่งเสรมิ 
 สถาบนั กรรมการบรษิัทไทย (IOD)  
: หลกัสตูร Cyber Security Awareness 2563 โดยบรษิัทโทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั  
 (มหาชน) 

ประวัติการท างาน บริษัท สตารค์ คอรเ์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / กรรมการบรษิัท 
บริษัท เฟ้ลปส ์ดอดจ์ อนิเตอรเ์นชั่นแนล (ไทยแลนด)์ จ ากดั       
ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / กรรมการบรษิัท 
บริษัท โนวา เอมไพร ์จ ากัด (มหาชน) 
ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการในคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลยันวมิน 

ทราธิราช 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
2560 - ปัจจบุนั กรรมการในคณะอนกุรรมการทดสอบความรูข้องผูส้อบบญัชีรบั

อนญุาต 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
2560 - 2563 กรรมการในคณะอนกุรรมการผูท้รงคณุวฒุิเก่ียวกบัการทดสอบการ

ปฏิบตัิงานสอบบญัชีดา้นวชิาการสอบบญัชี 
บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
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2549 - 2561 กรรมการ 
2539 - 2561 Audit Partner 
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) สภาวชิาชีพบัญช ี
ในพระบรมราชูปถัมถ ์
2541 - 2560 กรรมการในคณะอนกุรรมการทดสอบการทดสอบความรูข้องผูส้อบ

บญัชีรบัอนญุาต 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
2551- 2554 ที่ปรกึษาในคณะที่ปรกึษาดา้นการสอบบญัชี  

(เดมิคณะที่ปรกึษาดา้นวินยัผูส้อบบญัชี) 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
2548 - 2554 กรรมการในคณะกรรมการวิชาชพีดา้นการสอบบญัชี  
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
2544 - 2547 กรรมการในคณะกรรมการพฒันาวิชาชีพและการศกึษาต่อเนื่อง          
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
2544 - 2546 ผูท้รงคณุวฒุใินคณะผูท้รงคณุวฒุิเพื่อพิจารณาผลการ 
 ปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชี  
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
2543 – 2544 กรรมการในคณะกรรมการการศกึษา 

จ านวนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ 
• กิจการอื่นที่เป็นบรษิัทจดทะเบยีน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
• กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน บริษัท โนวา เอมไพร ์จ ากัด (มหาชน) 

ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการในคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลยันวมิน 

ทราธิราช 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์
2560 - ปัจจบุนั กรรมการในคณะอนกุรรมการทดสอบความรูข้องผูส้อบบญัชี      
 รบัอนญุาต 

• กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท  ไม่มี 
ลักษณะความสัมพนัธข์องกรรมการอิสระ 
• ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย ไม่มี 
• ความสมัพนัธก์บับรษิัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคล ที่อาจมีความขดัแขง้ในปัจจบุนั หรือชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
• กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงานพนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่มี 
• ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือที่ปรกึษากฎหมาย ไม่มี 
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• ความสมัพนัธท์างธุรกจิที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ/ระบขุนาดของรายการ 
(ถา้มี) 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียในวาระทีพ่ิจารณา ไม่มี 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 
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ค านิยามกรรมการอิสระ 

 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทท่ีก าหนดมีลกัษณะเขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งไดก้ าหนด
ไวใ้นประกาศของตลาดหลักทรพัยฯ์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2542 โดย
กรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทตอ้งมีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี ้

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งนีใ้หน้ับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ี
เก่ียวขอ้งดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้ในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงมีผลประโยชน ์หรือส่วนไดเ้สียนัน้ท่ีจะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตัิหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท 

(4) ไม่ เ ป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดา มารดา  
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอให้
เป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

(5) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะ  
ท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จ ะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

(6) ไม่ เ ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

(7) สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ี ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท
ไดโ้ดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคล
ดังกล่าว กรณีท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชนข์องบริษัทกรรมการอิสระตอ้งพรอ้มท่ีจะคัดคา้นการกระท าของกรรมการอื่ น ๆ หรือของฝ่าย
จดัการ 

(8) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 


