
สิ่งที่ส่งมาด้วย (4) 
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ 5 

 

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกรรมการ 

ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตาม
วาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึงโดยกรรมการที่เสนอเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระได้แก่ 

 นายเกียรติกุล   มนต์เสรีนุสรณ ์

  นายศรีภพ สารสาส 

 นายประพัฒน์     วนาพิทักษ์ 
ระหว่างปี 2559-2557 กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 

 

หมายเหตุ :  1.  ต าแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบ จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน 
ได้ขอลาออก โดย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560 เนื่องจากสุขภาพไม่อ านวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 มีมติเมื่อวันที่ 22 กมุภาพันธ์ 2560 แต่งต้ังกรรมการใหม ่
จ านวน 1 ท่าน โดยแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนในต าแหน่งที่ว่างลง 

โดยมีผลตั้งแตว่ันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  ได้แก่  
นายประพัฒน ์ วนาพิทักษ ์    โดยวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการท่านใหม่จะมีวาระเท่ากับ

วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านที่ลาออก  คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้เสนอช่ือนายประพัฒน ์วนาพิทักษ์ ต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง 

 

ข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้กรณีกรรมการบริษัทขอลาออก 
 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่

วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 
กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได ้

 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน 
 

รายช่ือคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ 
2559 2558 2557 

1 นายเกียรติกุล  มนต์เสรีนุสรณ ์ 6/6 4/4 5/5 
2 นายศรีภพ      สารสาส 6/6 4/4 5/5 
3 นายประพัฒน์  วนาพิทักษ ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้ง

ที่ 1/2560 เมือ่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดย
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบแทนต าแหน่งที่ว่างลง /1  
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ประวตัิโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
อายุ 63 ปี 
 
ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
อุตสาหกรรมปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตแร่และเคมี 
 
สัญชาติ : ไทย       ถิ่นพ านัก  : ประเทศไทย 
 
วุฒิการศึกษา   
 ปริญญาโท: MBA Marketing, Chaminade  

University of Honolulu, US 
 ปริญญาตรี : Bachelor of Science, Chaminade University 

 of Honolulu, USA 
 
การอบรม 
 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555  
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :  
ต้นปี    :  130,493,400 หุ้น (43.50%) 
ปลายปี :   18,223,650 (6.07%) 
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ลดลง 112,269,750 หุ้น (37.42%) 

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: 
 อานายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์  

 
การกระท าความผิด  :  ไม่มี 
วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554 
วาระที่ด ารงต าแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพเป็นมหาชนเมื่อปี 2556:  
4 ป ี
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  : 

 -ไม่ม-ี 
2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

1 แห่ง  
ประธานบริษัท บจ.โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย)  

3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
จ านวน 1 แห่ง ประธานบริษัท   
บจ.โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย)  

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ 
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

และกรรมการผู้จัดการ 
และเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

 

 

เม.ย. 2554-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
ธ.ค. 2554-ปัจจุบัน   ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
2539-2546            กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ.โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) 
2557-ปัจจุบัน         ประธานบริษัท บจ.โอลิโอฟายน์ ออกานิก (ประเทศไทย) 
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ประวตัิโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
 

อายุ 60 ป ี
 
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ 
บริหารจัดการด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ 
 
สัญชาติ :  ไทย       ถิ่นพ านัก  : ประเทศไทย 
 
วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท MBA, University of  
Southern California  สหรัฐอเมริกา 
การอบรม 
 Director Certification Program (DCP22/2002) 
 Director Examination ปี 2545 (Diploma) 
 Audit Committee Program (ACP1/2004) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การกระท าความผิด : ไม่มี 
 
วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  : 2 พฤษภาคม 2554 
วาระที่ด ารงต าแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพ 
เป็นมหาชนเมื่อปี 2556  : 4  ป ี
 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง 

(*) 
2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  2 

แห่ง (**) 
3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
    ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
    -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  

นายศรีภพ สารสาส  
กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 

 
 

2554- ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
2554-ป้จจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (*) 
2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพ ดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) (*) 
2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จ ากัด (มหาชน) (*) 
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขันธ์ จ ากัด (**) 
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จ ากัด (**) 
2546-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (*) 
2546-1 ก.พ. 2559 กรรมการอิสระ บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
2546 – มี.ค.2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
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ประวตัิโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
 

อายุ 65 ปี 
 

ประสบการณ/์ความเชี่ยวชาญ 
การบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมโรงงาน 
 

สัญชาติ : ไทย     ถิ่นพ านัก  : ประเทศไทย 
วุฒิการศึกษา   
 ปริญญาโท MBA, Management Easthern New Mexico 

University USA  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ South Easthern Oklahoma 

State University USA. 
การอบรม 
 อบรมนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 37 
 อบรมด้านการตลาด ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 ฝึกอบรมด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ณ ประเทศฟิลิปปินส์

และประเทศแคนาดา 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) : - 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :ไม่มี 
 

การกระท าความผิด :ไม่มี 
 
วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :  22 กุมภาพันธ ์2560 
วาระที่ด ารงต าแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพ 
เป็นมหาชนเมือ่ปี 2556  :  -  ปี 
 
การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บรหิารในกิจการอื่น 
1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (*) 
2)  องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (**) 
3)  กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
    ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :   -ไม่ม-ี 
 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
 
 

2556-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ ากัด (มหาชน) (*) 
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท KPN Green Energy จ ากดั (**) 
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท EN TECH จ ากัด (**) 
2549-2552  ผู้ตรวจราชการ (ผู้ตรวจราการ 10) กระทรวงอุตสาหกรรม 
2552-2554 อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
2554-2555 รองปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม 
2555 อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของ  

บริษัท สุธากญัจน์ จ ากัด (มหาชน) 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 

การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

3. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 
ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระน้ันอาจได้รับเลือกเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด 
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะน าเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้  บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ .28/2551 เรื่องการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) ดังนี ้
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค า
ขออนุญาตต่อส านักงานก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
บิดามารดาคู่สมรสพี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ านาจควบคุมหรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อย
บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานก.ล.ต. 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ าประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่าทั้งนี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือ 
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ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท 
บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้บริษัท 
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