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70,000 ถึง 90,000 บาท อย่างไรก็ดี โครงการของ GRAND UNITY ในอนาคตจะมีการปรับราคาให้สูงขึน้ท่ีราคา

ตารางเมตรละ 90,000 ถึง 100,000 บาทหรือสูงกว่า โดยในปี 2561 GRAND UNITY จะเปิดตัวโครงการ

คอนโดมิเนียมประเภทอาคารสงู (High Rise) จํานวน 4 โครงการดงัตอ่ไปนี ้ 

1. โครงการ Ciela ศรีปทมุ ซึง่อยู่ในทําเลรถไฟฟ้าสีเขียว โดยจะเปิดตวัโครงการในวนัท่ี 10 มีนาคม 2561 

2. โครงการ Mazarine รัชโยธิน 

3. โครงการ Denim จตจุกัร 

4. โครงการบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 81 

นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล ผู้ ถือหุ้ น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า นอกเหนือจากการนําเทคโนโลยี

ห้องนํา้สําเร็จรูปมาปรับใช้ บริษัทฯ มีการนําเทคโนโลยีอ่ืนๆ มาปรับใช้อีกหรือไม่ เช่น บริษัทฯ มีการนําเคร่ืองจกัร 

หวัเจาะเสาเข็ม รถขดุ หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดมาปรับใช้อีกหรือไม ่

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษัทฯ มิได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารเอง 

บริษัทฯ จงึมิได้ลงทนุในเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้าง เช่น เคร่ืองจกัร หวัเจาะเสาเข็ม และรถขุด โดยบริษัท

ฯ ได้ลงทุนในเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมลูและการวางรากฐานระบบข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ (Data Analysis) ซึ่ง

บริษัทฯ สามารถนําข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมาเปรียบเทียบเพ่ือเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจในอนาคต 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมุง่เน้นการลงทุนและ พฒันาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ

และความสะดวกสบายของผู้บริโภค 

เม่ือท่ีประชุมไม่มีเร่ืองอ่ืนใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นท่ีได้สละเวลา

มาร่วมประชมุ และได้เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชุมเวลา 16.25 น. 

 

ลงชือ่ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ/ 

 (นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช) ประธานท่ีประชมุ 

 

ลงช่ือ นายพรชยั เกตจิุนากูล  เลขานกุารบริษัท/ 

 (นายพรชยั เกตจิุนากลู) ผู้บนัทกึการประชมุ 
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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

ช่ือ-สกุล นายธิตพินัธุ์ เชือ้บญุชยั 

อายุ (ปี) 66 

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

ปีท่ีเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษัทครัง้แรก 

27 มิถนุายน 2559  

วาระการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอิสระ 

รวมระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน (ตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2559 – ปัจจุบนั)  

คุณวุฒกิารศกึษา 

 

 

 

• พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑติ (บริหารธุรกิจ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• Master of Laws (LL.M.) Harvard Law School, U.S.A. 

• เนตบิณัฑติไทย สํานกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา 

• นิตศิาสตร์บณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ความเช่ียวชาญ • ด้านกฎหมาย และด้านบริหารธุรกิจ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• Director Certification Program (DCP 2543) 

• Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) 

การฝึกอบรม/ สัมมนา • งานสมัมนา “บทบาทของฝ่ายบริหารกบัการสร้างกลไกปอ้งกนัคอร์รัปชัน่” 

• งานสมัมนา “Corporate Responsibilities and Practices in Anti – Corruption” 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดย

นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส

และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- ไม่มี -  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

 

ประวัตกิารทาํผิดกฎหมายใน

ระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา 

- ไม่มี - 

 

ประวัตกิารทาํรายการท่ีอาจ 

เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 

ในปี 2561 

- ไม่มี - 

 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

เม.ย. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

ก.ย. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. แอสเสท เวริด์ คอร์ป 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)  

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 
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ประสบการณ์ทาํงานในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

2553 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน)  

ประสบการณ์ทาํงานในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

2538 - 2561 ผู้ อํานวยการศนูย์วจิยักฎหมายและ 

การพฒันา คณะนิตศิาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2544 - 2552 คณบดี คณะนิตศิาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2543 - 2544 ผู้ ช่วยอธิการบดี  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2521 - 2556 อาจารย์ประจําคณะนิตศิาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผ่านมา 

1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา : ไม่เป็น 

2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น 

3 มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี 

4 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 

 หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบบัญชีปี 2561 สิน้สุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท รวม 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 5 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 5 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล รวม 3 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 39  

- การประชมุของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 1 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ 

 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 

- ไม่มีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

- ไม่มีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

ช่ือ-สกุล นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 

อายุ (ปี) 64 

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

ปีท่ีเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษัทครัง้แรก 

18 กรกฎาคม 2550  

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 11 ปี 2 เดือน 

คุณวุฒกิารศกึษา 

 

 

• Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ (เกียรตนิิยมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• วฒุบิตัรคอมพิวเตอร์บริหาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ความเช่ียวชาญ • ด้านบริหารธุรกิจ และด้านบญัชี 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• DCP Refresher Course (2/2549) 

• Director Certification Program (DCP 26/2546) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดย

นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส

และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- ไม่มี - (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

 

ประวัตกิารทาํผิดกฎหมายใน

ระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา 

- ไม่มี - 

 

ประวัตกิารทาํรายการท่ีอาจ 

เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 

ในปี 2561 

- ไม่มี - 

 

 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร  บมจ. แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหารคนท่ี 2 บมจ. เสริมสขุ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหารคนท่ี 2 บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

ก.ย.2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.แอสเสท เวริด์ คอร์ป 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก.บิก๊ซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ หวัหิน 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วฒันภกัดี 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์  

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ Fraser and Neave, Limited 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ Frasers Property Limited 
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ประสบการณ์ทาํงานในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

2553 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จํากดั (มหาชน)  

ประสบการณ์ทาํงานในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

2538 - 2561 ผู้ อํานวยการศนูย์วจิยักฎหมายและ 

การพฒันา คณะนิตศิาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2544 - 2552 คณบดี คณะนิตศิาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2543 - 2544 ผู้ ช่วยอธิการบดี  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2521 - 2556 อาจารย์ประจําคณะนิตศิาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผ่านมา 

1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา : ไม่เป็น 

2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น 

3 มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี 

4 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 

 หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบบัญชีปี 2561 สิน้สุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท รวม 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 5 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 5 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล รวม 3 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 3 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 39  

- การประชมุของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 1 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ 

 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 

- ไม่มีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

- ไม่มีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

  

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 
  (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 
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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

ช่ือ-สกุล นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร 

อายุ (ปี) 64 

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

ปีท่ีเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษัทครัง้แรก 

18 กรกฎาคม 2550  

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 11 ปี 2 เดือน 

คุณวุฒกิารศกึษา 

 

 

• Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ (เกียรตนิิยมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• วฒุบิตัรคอมพิวเตอร์บริหาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ความเช่ียวชาญ • ด้านบริหารธุรกิจ และด้านบญัชี 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• DCP Refresher Course (2/2549) 

• Director Certification Program (DCP 26/2546) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดย

นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส

และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- ไม่มี - (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

 

ประวัตกิารทาํผิดกฎหมายใน

ระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา 

- ไม่มี - 

 

ประวัตกิารทาํรายการท่ีอาจ 

เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 

ในปี 2561 

- ไม่มี - 

 

 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร  บมจ. แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหารคนท่ี 2 บมจ. เสริมสขุ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหารคนท่ี 2 บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

ก.ย.2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.แอสเสท เวริด์ คอร์ป 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก.บิก๊ซี ซูเปอร์เซน็เตอร์ หวัหิน 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วฒันภกัดี 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์  

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ Fraser and Neave, Limited 

2556 - ปัจจบุนั กรรมการ Frasers Property Limited 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 
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ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อีสเทร์ิน ซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บจก. เบียร์ทพิย์ บริวเวอร่ี (1991) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ / รองกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่อาวโุส บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

ประสบการณ์ทาํงานในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี - 

ประสบการณ์ทาํงานในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

มี.ค. 2559 - 2560 กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. บิก๊ซี ซุปเปอร์เซน็เตอร์ 

ตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผ่านมา 

1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา : ไม่เป็น 

2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น 

3 มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี 

4 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 

 หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบบัญชีปี 2561 สิน้สุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท รวม 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้  

- การประชมุคณะกรรมการบริหาร รวม 12 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 12 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 39  

- การประชมุของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 1 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ 
 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

o ไม่มีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

o ไม่มีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
 

  



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 
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ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อีสเทร์ิน ซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท (ระยอง) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร บจก. เบียร์ทพิย์ บริวเวอร่ี (1991) 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ / รองกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่อาวโุส บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 

ประสบการณ์ทาํงานในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี - 

ประสบการณ์ทาํงานในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

มี.ค. 2559 - 2560 กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. บิก๊ซี ซุปเปอร์เซน็เตอร์ 

ตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ี

ผ่านมา 

1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา : ไม่เป็น 

2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น 

3 มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี 

4 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 

 หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  
 

การเข้าร่วมประชุมในรอบบัญชีปี 2561 สิน้สุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท รวม 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้  

- การประชมุคณะกรรมการบริหาร รวม 12 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 12 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 39  

- การประชมุของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 1 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ 
 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

o ไม่มีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

o ไม่มีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

ช่ือ-สกุล นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ 

อายุ (ปี) 60 

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 

ปีท่ีเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษัทครัง้แรก 

9 ธนัวาคม 2548 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการ 12 ปี 9 เดือน 

คุณวุฒกิารศกึษา 

 

 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัคอร์แนล นิวยอร์ค  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑติ เกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่ (เหรียญทอง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความเช่ียวชาญ • ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบริหารธุรกิจ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) 

• The Executive Director Course (EDC 1/2555) 

• Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2555) 

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

• Audit Committee Program (ACP 35/2554) 

• DCP Refresher Course (5/2550) 

• Finance for Non-Finance Director (FND 1/2546) 

• Director Certification Program (DCP 2543) 

การฝึกอบรม/ สัมมนา • Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration (2557) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดย

นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส

และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- ไม่มี - (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

ประวัตกิารทาํผิดกฎหมายใน

ระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา 

- ไม่มี - 

 

ประวัตกิารทาํรายการท่ีอาจ 

เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 

ในปี 2561 

- ไม่มี - 

 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / 

กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

บมจ. อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 
2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. เอ - ไทม์ มีเดีย 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม ทีวี 
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ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ) 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม สตดูโิอส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บจก. ทีสเปซ ดจิิตอล 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป 

2561 - ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. เพย์ โซลชูัน่ 

2561 - ปัจจบุนั    รองประธานกรรมการ / 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซน็เตอร์ 

2561 - ปัจจบุนั    ประธานคณะกรรมการบริหาร บจก. อมรินทร์ เทเลวชิัน่ 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี 

2561 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ /  

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บจก. อมรินทร์ ออมนิเวร์ิส 

(เดมิช่ือ บจก.อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ) 

2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. เช้นจ์ 2561  

2561 - ปัจจบุนั 

2560 - ปัจจบุนั 

รองประธานกรรมการ  

กรรมการ / กรรมการบริหาร 

บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล  

โฮลดิง้ (ช่ือเดมิ : บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนเนล เทรดดิง้) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ  ไทมส์ พบัลิชช่ิง ลิมิเตด็ 

2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย   

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติง้ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก. เครดติฟองซเิอร์แคปปิตอล ลิง้ค ์

2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บจก. แคปปิตอล ลิง้ค์ โฮลดิง้ 

2555 - ปัจจบุนั  กรรมการ    บจก. สโมสรขนุทองคํา 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. น.รัตนาลยั 

2541 - ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานอํานวยการ บจก. เอเซียแอสเซทแมเนจเม้นท์ 
ประสบการณ์ทาํงานในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
- ไม่มี - 
ประสบการณ์ทาํงานในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 
2555 - 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลชูัน่ 

2553 - 2556 ท่ีปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

2553 - 2556 อนกุรรมการสรรหาและพฒันาบริษัท 

จดทะเบียน 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มี - 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา : ไม่เป็น 

2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น 

3 มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี 

4 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 

 หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ) 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. จีเอ็มเอ็ม สตดูโิอส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บจก. ทีสเปซ ดจิิตอล 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป 

2561 - ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. เพย์ โซลชูัน่ 

2561 - ปัจจบุนั    รองประธานกรรมการ / 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซน็เตอร์ 

2561 - ปัจจบุนั    ประธานคณะกรรมการบริหาร บจก. อมรินทร์ เทเลวชิัน่ 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี 

2561 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ /  

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บจก. อมรินทร์ ออมนิเวร์ิส 

(เดมิช่ือ บจก.อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ) 

2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. เช้นจ์ 2561  

2561 - ปัจจบุนั 

2560 - ปัจจบุนั 

รองประธานกรรมการ  

กรรมการ / กรรมการบริหาร 

บจก. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล  

โฮลดิง้ (ช่ือเดมิ : บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนเนล เทรดดิง้) 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ  ไทมส์ พบัลิชช่ิง ลิมิเตด็ 

2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย   

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติง้ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจก. เครดติฟองซเิอร์แคปปิตอล ลิง้ค ์

2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บจก. แคปปิตอล ลิง้ค์ โฮลดิง้ 

2555 - ปัจจบุนั  กรรมการ    บจก. สโมสรขนุทองคํา 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. น.รัตนาลยั 

2541 - ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานอํานวยการ บจก. เอเซียแอสเซทแมเนจเม้นท์ 
ประสบการณ์ทาํงานในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
- ไม่มี - 
ประสบการณ์ทาํงานในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 
2555 - 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลชูัน่ 

2553 - 2556 ท่ีปรึกษา ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

2553 - 2556 อนกุรรมการสรรหาและพฒันาบริษัท 

จดทะเบียน 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตาํแหน่งในกิจการท่ีแข่งขันเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทท่ีอาจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
- ไม่มี - 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/ บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1 เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา : ไม่เป็น 

2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น 

3 มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม : ไม่มี 

4 มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี 

 หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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การเข้าร่วมประชุมปี 2561 (ในรอบบัญชีปี 2561 สิน้สุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท รวม 6 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 6 ครัง้   

- การประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา รวม 2 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 2 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการบริหาร รวม 12 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 12 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 39  

- การประชมุของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 1 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ 

 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

o ไม่มีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

o ไม่มีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
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คาํนิยามกรรมการอิสระ 
 

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการบริษัทท่ีไมม่ีธุรกิจ หรือสว่นร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกบับริษัท  

 อนัอาจมีผลกระทบตอ่การตดัใจโดยอิสระ 
 

บริษัทได้กําหนดคุณสมบตัิของ “กรรมการอิสระ” เข้มกว่าหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. โดยรายละเอียดของคณุสมบตัิ

กรรมการอิสระ มีดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาซึง่ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ 0

1 บริษัทย่อย 1

2 บริษัทร่วม 2

3 บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั3

4 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตไ่ด้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง บตุร 

รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอ

ช่ือเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมี

นยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  
 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้

เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ

ให้กู้ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน้ รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ

คู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือ ตัง้แต่ 20 ล้าน

บาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม และ

ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

 

 
 

                                                      
1 บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทที่ถือหุ้นบริษัท เกินกวา่ร้อยละ 50 
2 บริษัทยอ่ย หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุ้น เกินกวา่ร้อยละ 50 
3 บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 
4 บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หมายถึง บริษัทยอ่ยตัง้แตส่องบริษัทขึน้ไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกนั 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่

ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั

และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท โดยสามารถแสดง

ความเห็นหรือรายงานได้อย่างอิสระตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว รวมถึงไมม่ีสถานการณ์ใดๆ ท่ีจะทําให้ไมส่ามารถแสดงความเห็น

ได้ตามท่ีพงึจะเป็น  
 

ในการพิจารณาคณุสมบตัิกรรมการอิสระสําหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลงัให้ถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น เว้นแตไ่ด้รับผอ่น

ผนัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึง 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั     

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 


