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พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนท่ีกรรมการท่ีครบวาระ 

คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อื

หุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหนึ่งโดยกรรมการทีเ่สนอเพือ่

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระไดแ้ก่ 

 นายปัญชฤทธิ ์  มนตเ์สรนุีสรณ์ 

  นายกติเิมธ ี มนตเ์สรนุีสรณ์ 

 นายบวร  วงศส์นิอดุม 

ระหว่างปี 2558-2556 กรรมการแต่ละทา่นเขา้รว่มประชมุ ดงันี้ 
 

หมายเหตุ :  1.   ในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่4/2558 เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2558 นายกติเิมธ ีมนต์เสรนุีสรณ์ ไม่ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมเนือ่งจากตดิภารกจิด่วนตอ้ง เดนิทางไปต่างประเทศ 

      2.   ต าแหน่งทีว่่างลง เนือ่งจากกรรมอสิระและกรรมการตรวจสอบ จ านวน 1 ท่านไดแ้ก่ นายสุเวทย์ ธรีวชริกุล ไดข้อลาออก 
โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่16 ธนัวาคม 2558 
 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการครัง้ที ่ 1/2559 มมีตเิมือ่วนัที ่ 26 กุมภาพนัธ ์ 2559 แต่งตัง้กรรมการใหม ่

จ านวน 1 ทา่น โดยแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบแทนในต าแหน่งทีว่า่งลง 

โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2559  ไดแ้ก ่ 

นายบวร วงศสิ์นอดุม    โดยวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการทา่นใหมจ่ะมวีาระเทา่กบัวาระ

ทีเ่หลอือยูข่องกรรมการทา่นทีล่าออก  คณะกรรมการจงึมมีตอินุมตัใิหเ้สนอชือ่นายบวร วงศส์นิอดุม ต่อที่

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่แต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหนึ่ง 
 

ข้อบงัคบับริษทัก าหนดไว้กรณีกรรมการบริษทัขอลาออก 

 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับแต่วนัที่
ใบลาออกไปถงึบรษิทั 

กรรมการซึง่ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด้ 
 ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืก

บุคคลซึง่มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะ
เหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระที่
ยงัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นเขา้มาแทน 

รายชื่อคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ 
2558 2557 2556 

1 นายปัญชฤทธิ ์ มนตเ์สรนุีสรณ์ 4/4 5/5 7/7 
2 นายกติเิมธ ี     มนตเ์สรนุีสรณ์ 3/4 /1 5/5 7/7 
3 นายบวร         วงศส์นิอุดม ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้

ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2559 โดยเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบแทนต าแหน่งทีว่่างลง /2  



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย (4) 
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ 5 

 
SUTHA   … doing better 

นายปัญชฤทธ์ิ  มนต์เสรีนุสรณ์  
กรรมการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
กรรมการบริหาร และ 
รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
อายุ 48 ปี 

ประสบการณ์/ความรูค้วามเช่ียวชาญ 
บรหิารการตลาด / การจดัการ 
ธุรกจิอุตสาหกรรมปนูขาว 
 

วฒิุการศึกษา   

 ปรญิญาโท MBA Marketing, CITY University, U.S.A  

การอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555  

 Sasin Executive Program (SEP-21) 

 IR Professional Training 2015 (SET) 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) :  

ตน้ปี      :  1,300,010 Shares (0.43%) 

ปลายปี  :  1,250,010 Shares (0.42%) 

การเปลี่ยนแปลงระหวา่งปี  :   50,000 shares 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร :   

 บุตรของพีช่ายนายเกยีรตกิุล มนต์เสรนุีสรณ์ และ 
นายเชดิเกยีรต ิมนต์เสรนุีสรณ์ 

 

การกระท าความผิด :  ไมม่ ี

 
 

 

 

 
 

ประวติัโดยสงัเขปของบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษทัฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:   

   โดยนายปัญชฤทธิ ์มนตเ์สรนุีสรณ์ ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการเพื่อท าหน้าทีน่กัลงทุนสมัพนัธ ์(IR) ของบรษิทั 

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั :  นายปัญชฤทธ์ิ  มนตเ์สรีนุสรณ์ 
2546-ปัจจบุนั กรรมการและผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

2554-ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

2542-2556 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 99 ได-แคล จ ากดั 

วนัเดือนปีท่ีด ารงต าแหน่งครัง้แรก : 2 พฤษภาคม 2554 
วาระท่ีด ารงต าแหน่งหลงับริษทัแปรสภาพเป็นมหาชนเม่ือปี 2556:  
3 ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

1) บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
-ไมม่ ี - 

2) องคก์ร/หน่วยงาน/กจิการอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน   
- ไมม่ ี- 

       3)    กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

              ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  -ไมม่-ี  
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นายกิติเมธี  มนต์เสรีนุสรณ์  
กรรมการและกรรมการบริหาร  
อายุ 31 ปี 
 

ประสบการณ์/ความรูค้วามเช่ียวชาญ 
Risk Management / บรหิารธุรกจิ 
Chemical and Food Industry 
 
วฒิุการศึกษา   

 ปรญิญาโท :  Risk Management,  
Monash University, Australia  

 ปรญิญาตร ี:  Business and Commerce Administration  
(majored in e-commerce),Victoria University of Wellington, New Zealand 

การอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) :  

ต้นปี      :   52,730,250 หุน้ (23.44%) 

ปลายปี  :   52,730,250 หุน้ (23.44%) 

การเปลีย่นแปลงระหว่างปี :  - ไมม่ ี- 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร :   

 บุตรนายเกยีรตกิลุ มนต์เสรนุีสรณ์  

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  
 

การกระท าความผิด :  ไมม่ ี

ประวติัโดยสงัเขปของบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษทัฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2559 มรีายการยืน่แบบ 246-2 แจง้รายการไดม้าจ าหน่ายไปซึง่หลกัทรพัยข์องบรษิทัใหก้บัส านกังาน 

กลต.   โดยมสีรุปรายการหลกัทรพัยท์ีเ่ปลีย่นแปลง ดงันี้ 

หลกัทรพัย ์SUTHA สรปุรายการหลงัการเปล่ียนแปลง 

  จ านวนเดมิ (หุน้) % จ านวนเปลีย่นแปลง % จ านวนหลงัเปลีย่นแปลง % 

นายกติเิมธ ีมนต์เสรนุีสรณ์     52,730,250 17.58%       19,000,000  6.33%      71,730,250  23.91% 
โดยรายการเปลีย่นแปลงรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึง่หลกัทรพัยด์งักล่าวเป็นหลกัทรพัยซ์ึง่ไดร้บัการโอนจากนายเกยีรตกิุล มนต์เสรนุีสรณ์ 
ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์ป็นบดิา โดยเป็นรายการซึง่ไมส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงอ านาจในการควบคุมและการบรหิารงานของกจิการ 
 

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั :  นายกิติเมธี  มนตเ์สรีนุสรณ์ 
2554-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
2556-ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจ. โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) 
2553-2556 ทีป่รกึษาอาวุโส บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ทีป่รกึษา จ ากดั 

วนัเดือนปีท่ีด ารงต าแหน่งครัง้แรก  : 2 พฤษภาคม 2554 
วาระท่ีด ารงต าแหน่งหลงับริษทัแปรสภาพเป็นมหาชนเม่ือปี 2556  :  3ปี 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

1) บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  : ไมม่ ี
2) องคก์ร/หน่วยงาน/กจิการอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน  1 แห่ง 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โอลโิอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

3) กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-ไมม่รีายการ-
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นายบวร  วงศสิ์นอดุม 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ   61   ปี 
 

ประสบการณ์/ความรูค้วามเช่ียวชาญ 
วศิวกรรมเคม/ีบรหิารธุรกจิ                           
วฒิุการศึกษา   

 ปรญิญาโทการจดัการ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์
 ปรญิญาโทวศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมเคม)ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร(์วศิวกรรมเคม)ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาบตัร หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.) 

รุ่นที ่17 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 
การอบรม 

 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551 
 Director Certificate Program (DCP) ปี 2558 
 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั (%) : 

ต้นปี      :   -ไมม่-ี 

ปลายปี  :   -ไมม่-ี 

การเปลีย่นแปลงระหว่างปี :  - ไมม่ ี- 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร :   

 -ไมม่-ี 

การกระท าความผิด :  ไมม่ ี

 

ประสบการณ์ท างาน 5  ปีย้อนหลงั :  นายบวร  วงศสิ์นอดุม 
26 ก.พ.2559-ปัจจบุนั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บรษิทั สุธากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 
2558-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั อาเซยีนโปแตชชยัภมู ิจ ากดั (มหาชน)  
2556-2557 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้

จดการใหญ่ 
บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) 

2555-2557 กรรมการ PTT Chemical International Private Limited 
2555-2557 กรรมการ PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited 
2555-2557 กรรมการ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
2555-2557 รองประธานกรรมการ บรษิทั วนีไิทย จ ากดั (มหาชน) 
2555-2557 ประธานกรรมการ บรษิทั เอน็พซี ีเซฟตี้ แอนด ์เอน็ไวรอนเมนทอล เซอรว์สิ จ ากดั 
2555-2557 ประธานกรรมการ บรษิทั พทีที ีเมนเทนแนนซ์ แอนด ์เอนจเินียริง่ จ ากดั 
2554-2557 กรรมการ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั พทีที ีโกบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  
2549-2557 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สงักดัประธาน

เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิลุม่ธรุกจิขัน้ปลาย 
บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

  

ประวติัโดยสงัเขปของบคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษทัฯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดือนปีท่ีด ารงต าแหน่งครัง้แรก  : 26 กุมภาพนัธ ์2559 / 8 เมษายน 
2559 (ต่อวาระ) 
วาระท่ีด ารงต าแหน่งหลงับริษทัแปรสภาพเป็นมหาชนเม่ือปี 2556  :  - 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

1) บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  2 แห่ง 
ประธานกรรมการ  บรษิทั ไทยบรติชิ ซเีคยีวรติี้ พริน้ติ้ง จ ากดั 
(มหาชน) 
กรรมการอสิระ บรษิทั ดบับลวิด ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

2) องคก์ร/หน่วยงาน/กจิการอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน  3 แห่ง 
ประธานกรรมการ บรษิทั พทีที ีฟีนอล จ ากดั 
กรรมการ การประปานครหลวง 
กรรมการ บรษิทั อาเซยีนโปแตชชยัภมู ิจ ากดั (มหาชน) 

3) กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-ไมม่-ี

 

วนัเดือนปีท่ีด ารงต าแหน่งครัง้แรก  : 26 กุมภาพนัธ ์2559 / 8 เมษายน 
2559 (ต่อวาระ) 
วาระท่ีด ารงต าแหน่งหลงับริษทัแปรสภาพเป็นมหาชนเม่ือปี 2556  :  - 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

4) บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  2 แห่ง 
ประธานกรรมการ  บรษิทั ไทยบรติชิ ซเีคยีวรติี้ พริน้ติ้ง จ ากดั 
(มหาชน) 
กรรมการอสิระ บรษิทั ดบับลวิด ีเอน็เนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

5) องคก์ร/หน่วยงาน/กจิการอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน  3 แห่ง 
ประธานกรรมการ บรษิทั พทีที ีฟีนอล จ ากดั 
กรรมการ การประปานครหลวง 
กรรมการ บรษิทั อาเซยีนโปแตชชยัภมู ิจ ากดั (มหาชน) 

6) กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบรษิัทฯ  

ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

-ไมม่-ี
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นโยบายการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการของ บริษทั สธุากญัจน์ จ ากดั (มหาชน) 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทั 

การเลอืกและการแต่งตัง้กรรมการบรษิทัเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั โดย

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกบุคคลทีม่ปีระสบการณ์ และความรูค้วามสามารถทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ธุรกจิของบรษิทั รวมถงึมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิาก

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยสามารถสรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. คณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน และกรรมการไมน้่อยกว่ากึง่

หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลาย

คนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่

จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ี ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิ

จ านวนกรรมการทีพ่งึม ีใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบั 

1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่า

ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี้กรรมการซึง่

พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มารบัต าแหน่งอกีได้ 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบรษิทั จะรว่มกนัพจิารณาเบือ้งตน้ถงึคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการอสิระ โดยพจิารณาจากคณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญตัมิหาชน

จ ากดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ รวมถงึ

ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาคดัเลอืกกรรมการ

อสิระจากผูท้รงคณุวุฒ ิประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมดา้นอืน่ๆ ประกอบกนั จากนัน้ จะน าเสนอ

ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไป ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายในการแต่งตัง้

กรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดและตอ้งมจี านวนไมน้่อยกว่า 3 ทา่น โดย

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ที ่ ทจ.28/2551 เรือ่งการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหมฉ่บบัลงวนัที ่ 15 ธนัวาคม 

พ.ศ.2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดงันี้ 
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1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัยอ่ย

บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัทัง้นี้ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของ

กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงานลกูจา้งพนกังานทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า

หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยบรษิทัรว่มบรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่

หรอืของผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่น

วนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. ทัง้นี้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็น

ขา้ราชการหรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั 

3. ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่

เป็นบดิามารดาคูส่มรสพีน้่องและบุตรรวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผูบ้รหิารผูถ้อืหุน้รายใหญ่ผูม้อี านาจควบคมุ

หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัยอ่ยบรษิทัรว่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่

หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตนรวมทัง้

ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัหรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทับรษิทัใหญ่

บรษิทัยอ่ยบรษิทัรว่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังานก.ล.ต. 

 ความสมัพนัธท์างธุรกจิดงักล่าวรวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพือ่ประกอบกจิการ

การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยร์ายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารหรอืการใหห้รอืรบัความชว่ยเหลอืทาง

การเงนิดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มืค า้ประกนัการใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิรวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท านอง

เดยีวกนัซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคูส่ญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ ี

ตวัตนสทุธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่าทัง้นี้การค านวณภาระหนี้

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูคา่ของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนุโลมแต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าวใหน้บัรวม

ภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัยอ่ยบรษิทัรว่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผู้

มอี านาจควบคมุของบรษิทัและไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัผูม้อี านาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชซีึง่มี

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทับรษิทัใหญ่บรษิทัยอ่ยบรษิทัรว่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัสงักดั

อยูเ่วน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน

ก.ล.ต. 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอื

ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทับรษิทัใหญบ่รษิทัยอ่ยบรษิทัรว่มผู้

ถอืหุน้รายใหญ่หรอื 
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ผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัและไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัผูม้อี านาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี

นัน้ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อ

ส านกังาน ก.ล.ต. 

7. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผูถ้อืหุน้รายใหญ่

หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มนียักบักจิการของบรษิทั หรอื

บรษิทัยอ่ยหรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่นหรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงานลกูจา้งพนกังานที่

ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ซึง่

ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของ

บรษิทั 

10. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการด าเนนิกจิการของบรษิทั 

บรษิทัยอ่ยบรษิทัรว่มบรษิทัยอ่ยล าดบัเดยีวกนัผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูบ้รษิทั 

 


