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พิจารณาแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 

ซึ่งก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  

ส าหรับปี 2562 มีกรรมการ 3 ท่าน ใน 8 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกรรมการ ซึง่ไม่รวม
กรรมการผูม้ีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
ต่ออีกวาระหนึ่งโดยกรรมการทีเ่สนอเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระได้แก ่

o นายกีซา เอมิล เพอราคี กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
o นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ กรรมการ /กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
o นางสาวคริสเทล เวอเลเยน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

รายละเอียดจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งของกรรมการ 3 ท่านท่ีผ่านมา  

รายชื่อกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. นายกีซา เอมลิ เพอราค ี 2 ป ี 1 ป ี - 
2. นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่ 2 ป ี 2 ป ี ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อ
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ีผ่านมา 

3. นางสาวครสิเทล เวอเลเยน 2 ป ี - 

หมายเหต ุ: 
1. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 มีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 แต่งต้ังนายกีซา เอมิล เพอราคี แทนต าแหน่งกรรมการท่านที่ลาออก โดย

มีผลการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 
2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2559 มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 แต่งต้ังนายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ แทนต าแหน่งกรรมการท่านที่

ลาออก โดยมีผลการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559  
3. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2559 มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 แต่งต้ังนางสาวคริสเทล        เวอเลเยน แทนต าแหน่งกรรมการท่าน

ที่ลาออก โดยมีผลการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 

สรุปการเข้าประชุมของกรรมการ 3 ท่าน ในปี 2561 

รายชื่อกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 
รวม 5 คร้ัง 

การประชุม
คณะกรรมการ

บริหาร รวม 4 คร้ัง 

การประชุมคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. นายกีซา เอมลิ เพอราค ี 5/5  
(คิดเป็น 100%) 

4/4 
(คิดเป็น 100%) 

ไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่ 5/5  
(คิดเป็น 100%) 

4/4 
(คิดเป็น 100%) 

ได้รับการแต่งตั้งจากท่ี 
ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัท ครั้งท่ี 1/2562  

เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 และมี
การจัดการประชุมในวันดังกล่าว 

3. นางสาวครสิเทล เวอเลเยน 5/5  
(คิดเป็น 100%) 

ไม่ได้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหาร 

ข้อบังคับบริษัทก าหนดไว้กรณีกรรมการบริษัทขอลาออก 
o กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไป

ถึงบริษัท 
กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

o ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดย
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน 
 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย (4) 
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ 5 

 
ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการของบริษัท 

นโยบายการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการของ  
บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
  

นายกีซา เอมิล เพอราคี 
กรรมการผู้จัดการ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ: 
อุตสาหกรรมปูนขาว 

อายุ 48 ปี 
 

วุฒิการศึกษา   
o Master of Business Administration, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY. 
o Master of Engineering Technical University of Budapest. Training 

สัญชาติ   : ฮังการ ี 
ถิ่นพ านัก :  ประเทศไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :  
ต้นปี                            :   -ไม่มี-  
ปลายปี                         :  100,000 หุ้น 
การเปลีย่นแปลงระหว่างปี   :  100,000 หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี - การอบรม: 

o “Director Accreditation Program” (DAP),  
    Class 146/2018 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. 

การกระท าความผิด : - ไม่มี - 
วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :  5 เมษายน 2560 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง  :  2 ป ี 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1)  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - 
2)  องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน:     1 บริษัท (*) 
3)  กิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัท ที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์:   1 บริษัท (*) 
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
19 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด 
15 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกล้เด้น ไลม์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด  
23 ก.พ. 2561 - ปจัจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
11 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
5 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
ม.ค. 2559 - พ.ค. 2560 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน)  
ม.ค. 2553 - ม.ค. 2559 M&A(EU/ME/SE-Asia) Carmeuse Group (*) 
ม.ค. 2550 - ม.ค. 2553  M&A South East Europe          

(CZ/SK/HU/RO/YU ) 
Carmeuse Central Europe 

ม.ค. 2549 - ม.ค. 2550 กรรมการผู้จัดการ Carmeuse Bosnia 
ม.ค. 2544 - ม.ค. 2550 ผู้จัดการฝ่ายขายประจ าภูมภิาค 

(CZ/SK/HU/RO/YU) 
Carmeuse Group 

เม.ย. 2543 - ม.ค. 2544 ผู้จัดการทั่วไป Carmeuse Group 
ม.ค. 2540 - มี.ค. 2543 M&A South East Europe 

(SL/CR/BH/SR/BG) 
Carmeuse Group 

ก.ค. 2536 - ธ.ค. 2540 กรรมการผู้จัดการ Carmeuse Hungary 
เม.ย. 2535 - ม.ค. 2536 ผู้จัดการฝ่ายชาย Carmeuse Hungary 
ม.ค. 2532 - มี.ค. 2535 ผู้จัดการฝ่ายขาย REHAU Kft 
ก.ค. 2528 - ธ.ค. 2531 Site Engineer RENOVA GmbH  
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26 ก.พ. 2562 - ปจัจุบัน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
19 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด  
15 มี.ค. - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกล้เด้น ไลม์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด  
29 ก.ย. 2559 - ปจัจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหาร บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด (*) (**) 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสโซซิเอท อินดัสทรี่ จ ากัด (*) 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์มิวส์ สยาม จ ากัด (*) 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์มิวส์ อีสเทิร์น พีทีอี จ ากัด (*) 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ ชาร์เทอร์ริ่ง พีทีอี จ ากัด (*) 
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาจาน ไมนิ่ง จ ากัด (*) 
2547 - ปัจจุบัน รองประธาน บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (*) 
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิลา อิสเทิร์น จ ากัด  (*) 
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ พีทีอี จ ากัด  (*) 
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

นายกริสนนั สูบรามาเนียน อายลู่ 
 

กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ 
บริหารธรุกิจ 

อายุ 50 ปี 
 

วุฒิการศึกษา   
o ปริญญาโท : Master of Business Administration – International 

Trade, Indian Institute of Foreign Trade, India 
o ปริญญาตร ี: Bachelor of Technology (Mining Engineering), 

Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), India 

สัญชาติ   : อินเดีย   
ถิ่นพ านัก  : ประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :  
ต้นปี : -ไม่มี- 
ปลายปี :   -ไม่มี- 
การเปลีย่นแปลงระหว่างปี : -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

การอบรม: 
o “Director Accreditation Program” (DAP), Class 135/2017 ณ สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.    

การกระท าความผิด :ไม่มี 

วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :   
29 กันยายน 2559 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง  :  2  ป ี

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1)  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - 
2)   องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืนๆ ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ด ารงต าแหน่งอีก 10 บริษัท (*) 
3)   กิจการทีแ่ขง่ขัน/เกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:  
      กรรมการบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด (**) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
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26 ก.พ.2562-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์ฟินน์ (ซาอุด ิอาระเบีย) (*) 
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ ศูนย์ประสานงาน คามวิส์ (ซาอุด ิอาระเบีย) (*) 
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คามิวส์ ยุโรป (ซาอุดิ อาระเบีย) (*) 
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ ศูนย์วิจัยและเทคโนโลย ีคามิวส ์(ซาอุดิ อาระเบีย) (*) 
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ Immobilière Athéna (ซาอุดิ อาระเบยี) (*) 
19 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด  
11 พ.ย. 2559 - ปจัจุบัน กรรมการ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
ม.ิย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คามิวส์ อินเวสท์ เอสพอีาร์แอล (เบลเยียม)  (*)  
ธ.ค. 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คามิวส์ อเมริกา โฮลดิ้ง เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*) 
ธ.ค. 2557 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท คามิวส์ อเมริกา เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*) 
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย กลุ่มบริษัทคามิวส์ (*) 
พ.ค. 2542 - ก.ย. 2544 นิติกร  The law firm Clifford Chance in Brussels 
ก.ค. 2539 - พ.ค. 2542 นิติกร The law firm Stibbe in Brussels 

 

 

 

 

 
 
  

นางสาวคริสเทล เวอเลเยน 
 

กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อาย:ุ 47 ปี 
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ 
ที่ปรึกษากฎหมายใหก้ับบริษัทในเครือ คามิวส์ ( ตุลาคม 2554-ปัจจุบัน) 
นิติกร Clifford Chance กรุงบรัสเซล (พฤษภาคม 2542- กันยายน 2544) 
นิติกร Stibbe ในกรุงบรัสเซล (กรกฎาคม 2539-พฤษภาคม 2542) 

วุฒิการศึกษา   
o ปริญญาโท :Master in Law – University of Ghent, Belgium 

(2537) 
o Special degree in Economics and Finance law (2539) - 

Université Libre de Bruxelles, Belgium 

สัญชาติ   : เบลเยยีม 
ถิ่นพ านัก  : ประเทศเบลเยียม 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :  
ต้นปี : -ไม่มี- 
ปลายปี :   -ไม่มี- 
การเปลีย่นแปลงระหว่างปี : -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

การอบรม: 
o “Director Accreditation Program” (DAP), Class 135/2017 ณ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.    

การกระท าความผิด :ไม่มี 

วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :   
11 พฤศจิกายน 2559 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง  :  2  ปี  

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1)  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - 
2)  องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 9 บริษัท (*) 
3)  กิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัท ที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ :  
     กรรมการและที่ปรึกษากฎหมายบรษิัทอื่นๆ ในเครือคามิวส์ 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
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องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัท 

การเลือกและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะ
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 

2. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่
จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานท่ีประชุม
เป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

3. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น 
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ที่สุดกับ     1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ท้ังนี้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

องค์ประกอบและการแต่งต้ังกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ 
ประกอบกัน จากนั้น จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายใน
การแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทท้ังนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส า นักงานก.ล.ต. ท้ังนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมนียั
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. 

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม
ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้
ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จ านวนใดจะ
ต่ ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ   ผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ          ผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วยเว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานท่ีปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท  บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้บริษัท 

 


