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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการที่ ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
และค านิยามกรรมการอิสระ 
 
ช่ือ-สกลุ นายสุวทิย์ จนิดาสงวน 

อาย ุ(ปี) 64 
สญัชาต ิ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ต าแหนง่ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ   
กรรมการก ากับดูแลบรรษัทภบิาล 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรก 13 ตลุาคม 2546 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 14 ปี 1 เดือน 

คณุวฒุกิารศกึษา 
 

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

• Ethical Leadership Program (ELP 1/2558) 

• Director Certification Program Update (DCPU 1/2557) 

• Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) 

• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) 

• Advance Audit Committee Program (AACP 4/2554) 

• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553) 

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553) 

• Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553) 

• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553) 

• Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551) 

• The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551) 

• The Role of Compensation Committee Program (RCC1/2549) 

• Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549) 

• Audit Committee Program (ACP 4/2548) 

• Director Certification Program (DCP 44/2547) 

• Director Accreditation Program (DAP 14/2547) 
การฝึกอบรม/สมัมนา 
 
 
 
 
 

• Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical 
Culture Oversight 

• Corporate Finance Law 2017 (Omega World Class) 

• Audit Committee: Experience, Problem and Best Practice 

• CG of Thai Listed Companies 

• Directors Forum 2/2012 “Risk Oversight VS Risk Management” 
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การฝึกอบรม/สมัมนา (ตอ่) • Economic and Business outlook in 2016: Hot – button for Directors 

• IT Governance:  A Strategic Path Forward 

• Managing Technology and Disruption 

• National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family 
Controlled Business 

สดัสว่นการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) 
โดยนบัรวมการถือหุ้นของคูส่มรส
และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

0.00 (0 หุ้น) 

ประวตักิารท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่นมา 

- ไมม่ี - 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

- ไมม่ี - 

ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

2556 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการก ากบั
ดแูลบรรษัทภิบาล 

บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ 
(ประเทศไทย) 
 2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ไวด์ ไว แม็กซ์ จ ากดั 
2544 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. อินเตอร์เน็ท โซลชูัน่ แอนด์ 

เซอร์วิส โพรวายเดอร์ 
ประสบการณ์ท างานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ไมม่ี – 
ประสบการณ์ท างานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
2556 - 2558 ประธานกรรมการ บจก. ฏีมแอ็ด คอร์ปอเรชัน่ 
2555 - 2559 กรรมการพิจารณาผู้ท าแผนและ

ผู้บริหารแผนฟืน้ฟกิูจการ 
กรมบงัคบัคดี กระทรวงยตุิธรรม 

ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไมม่ี –  
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ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 
การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้ับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

1. เป็นกรรมการทีม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีป่รึกษาที่ได้รับเงินเดอืนประจ า - ไมเ่ป็น 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ  - ไมเ่ป็น 
3. มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม - ไมม่ี 
4. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอยา่งมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ - ไมม่ี 
หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 

การเข้าร่วมประชมุ  
(ในรอบปี 2560 สิน้สดุ ณ 
วนัที่ 30 กนัยายน 2560)  

  - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้  
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 2/2 ครัง้ 

คณุสมบตัิต้องห้าม   - ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
- ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  
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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
ช่ือ-สกลุ  นายฐาปน สิริวัฒนภกัด ี

อาย ุ(ปี) 42 
สญัชาต ิ ไทย 
ประเภทกรรมการ  กรรมการที่มอี านาจลงนาม 

ต าแหนง่ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรก 18 กรกฎาคม 2550 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี 3 เดือน 
คณุวฒุกิารศกึษา • ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

• ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาวชิาการโรงแรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

• ปริญญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาวชิาการพฒันาชมุชน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

• ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาการจดัการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

• ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาวชิาการบริหารทัว่ไป 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยับอสตนั  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

• Director Accreditation Program (DAP 10/2547) 

สดัสว่นการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) 
โดยนบัรวมการถือหุ้นของคูส่มรส
และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผา่นบริษัท อเดลฟอส จ ากดั ซึง่ถือหุ้นจ านวน 1,262,010,305 หุ้น   
หรือคิดเป็นร้อยละ 66 

ประวตักิารท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่นมา 

- ไมม่ี - 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

เป็นพี่ชายนายปณต สริิวฒันภกัดี ประธานกรรมการบริหาร 
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ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ 

2554 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ คนที่ 3 / 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บมจ. เสริมสขุ 

2554 – ปัจจบุนั 
2549 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการบริหาร 
รองประธานกรรมการ 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วฒันภกัด ี
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. แมก็ซ์ เอเซยี จ ากดั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ  
บจก. ประชารัฐรักสามคัค ี
(ประเทศไทย) 

2556 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ          ไทมส์ พบัลชิช่ิง ลมิเิต็ด 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ  เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลมิิเต็ด 
2555 - ปัจจบุนั กรรมการ InterBev Investment Limited 
2555 - ปัจจบุนั กรรมการ Great Brands Limited 
2553 - ปัจจบุนั กรรมการ    Best Spirits Co.,Ltd 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ 
Super Brands Company Pte. 
Ltd. 

2552 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ             
International Beverage 
Holdings (China) Limited 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการผู้อ านวยการใหญ่       บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 
2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ          กลุม่บริษัทอาคเนย์ 
2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. ไทยดริง้ค์ 
2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ปฐมภกัด ี
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. จฬุา ยไูนเต็ด 
2550 - ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. อเดลฟอส 

2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ           
บจก. คอสมอส บริวเวอร่ี  
(ประเทศไทย) 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ InterBev (Singapore) Limited 

2547 - ปัจจบุนั 
รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร 

บจก. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก 

2547 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ กลุม่บริษัทสรุากระทงิแดง 
2547 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจก. ทศภาค 
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การเข้าร่วมประชมุ 
(ในรอบปี 2560 สิน้สดุ ณ 
วนัที่ 30 กนัยายน 2560 ) 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครัง้   
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 2/2 ครัง้  
 

คณุสมบตัิต้องห้าม  - ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
- ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่/ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  

 
  

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

2547 - ปัจจบุนั 
กรรมการ / รองประธาน
กรรมการบริหาร   

บมจ. เบยีร์ไทย (1991) 
 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เคร่ืองดืม่แรงเยอร์ (2008) 
2546 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ                  บจก. ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติง้ 

2546 - ปัจจบุนั 
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 /   
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

International Beverage 
Holdings Limited 

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ 
International Beverage 
Holdings (UK) Limited 

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Limited 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ    Inver House Distillers Limited 
2544 - ปัจจบุนั กรรมการ Blairmhor Distillers Limited 

ประสบการณ์ท างานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
2544 -  

ก.พ. 2560 
กรรมการ บมจ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ 

2550 - 2558 รองประธานกรรมการ /กรรมการ
ก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 

บมจ. อาหารสยาม 

ประสบการณ์ท างานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

2549 - 2559 กรรมการ                           InterBev Malaysia Sdn. Bhd. 
2546 - 2551 กรรมการ / รองกรรมการ

ผู้อ านวยการใหญ่ 
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไมม่ี -  
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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
ช่ือ-สกลุ  นายวรวรรต ศรีสอ้าน 

อาย ุ(ปี) 45 
สญัชาต ิ ไทย 
ประเภทกรรมการ กรรมการที่มอี านาจลงนาม 

ต าแหนง่ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้ครัง้แรก 14 พฤษภาคม 2556 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 4 เดอืน 
คณุวฒุกิารศกึษา • ปริญญาโท Urban Planning, Columbia University, รัฐนวิยอร์ก,  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี Architecture, Illinois Institute of Technology, รัฐชิคาโก,  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรของ 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD)  

• Financial Statement for Directors (FSD 28/2558) 

• Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE 20/2557) 

• Director Certification Program (DCP 178/2556) 
สดัสว่นการถือหุ้นใน UV (ร้อยละ) 
โดยนบัรวมการถือหุ้นของคูส่มรส
และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

0.00 (0 หุ้น) 

ประวตักิารท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่นมา 

- ไมม่ี - 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

- ไมม่ี - 

ประสบการณ์การท างานใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-ไมม่-ี 

ต าแหน่งในกจิการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
ก.ค. 2560 -  
ปัจจบุนั 

กรรมการ บจก.แอล อาร์ เค ดเีวลลอปเม้นท์ 

ม.ค. 2560 - 
 ปัจจบุนั 

กรรมการ บจก.คอนเน็กซ์ชัน่ 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยนูิเวนเจอร์ แคปปิตอล   
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์   
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ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เลศิรัฐการ   
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอสโก้ เวนเจอร์ 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการและประธาน

บริหาร 
บจก. แกรนด์ ยนูิตี ้ดเิวลลอ็ปเมนท์ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการและประธาน
บริหาร 

บจก. แกรนด์ ย ูลฟิวิง่ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยนูิเวนเจอร์ คอนซลัติง้   
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยนูิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจ

เม้นท์   
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไทย - ไลซาท   
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม   

ประสบการณ์ท างานในบริษัทจดทะเบียนอื่น    
-ไมม่-ี 

ประสบการณ์การท างานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

2556 - 2559 กรรมการ บจก. เอก็ซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ 
อินเตอร์เนชนัแนล  

ต าแหน่งในกจิการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไมม่ี -  
การเข้าร่วมประชมุ 
(ในรอบปี 2560 สิน้สดุ ณ 
วนัที่ 30 กนัยายน 2560) 

 - เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 9/9 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 2/2 ครัง้ 

คณุสมบตัิต้องห้าม  - ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
- ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา  
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ค านิยามกรรมการอิสระ 
 

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการบริษัทท่ีไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับบริษัท  
 อนัอาจมีผลกระทบตอ่การตดัใจโดยอิสระ 

บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยรายละเอียดของคณุสมบตัิกรรมการอิสระ มีดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นบัรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย ได้แก่ คู่สมรส บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะ  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาซึง่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตไ่ด้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บตุร 
รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทัง้ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่
มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจตามข้างต้น รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกต ิเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน้ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ
คู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือ ตัง้แต่ 20 
ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวธีิการค านวณมลูคา่ของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 
โดยอนโุลม และให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  
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7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  

ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective 
decision) ได้ 

ในการพิจารณาคุณสมบตัิกรรมการอิสระส าหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลงัให้ถือปฏิบตัิหลกัเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับ 
ผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 


