
สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 4 
 

ประวัตย่ิอและข้อมูลที�เกี�ยวข้องของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
 

1. ประวัตย่ิอของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อ 
 

1.1 นายเกริกไกร  จีระแพทย์ 
   

ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั 0ง กรรมการอสิระ  
 

อายุ   68 ปี 
 

สัญชาต ิ   ไทย                      
 

การศึกษา   - รัฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   - Master of Economics, Sydney University, Australia 
  - Certificate in Economic Developments, Japan 
  - Certificate in Project Appraisal, Oxford University, England 

    - Certificate in Commercial Counseller Practices Federal, Republic of Germany 
  - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นทีL 37 

    - อบรมหลักสตูร Role of Chairman (RCP) รุ่นทีL 11/2005 

                 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   
- อบรมหลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นทีL 61/2005   

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลักสตูร Audit Committee Program รุ่นทีL 8/2005  

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นทีL 9 (วตท.) 
     

ความเชี�ยวชาญ  การค้า, การตลาด, กฎหมาย, ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ, การเจรจาการค้า  
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  - กรรมการอสิระ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน)  

    - กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
    - รองประธานกรรมการมลูนิธิ มลูนิธิพฒันาอตุสาหกรรมเครืLองนุ่งห่มไทย 

- กรรมการคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
                   

จาํนวนบริษัทที�ดํารงตาํแหน่งกรรมการ  1 
  

 ดาํรงตาํแหน่งเป็น   กรรมการอสิระบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ครั gงแรกตั gงแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2549  
      และตั gงแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจบุนั 

 

การเข้าประชุม   - คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 17/17 ครั gง และ 18/18 ครั gง 
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1.2 นายมนตรี มงคลสวัสดิ6 
 
  ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั 0ง กรรมการ อสิระ  

 

อายุ   68 ปี                                                                 
 

สัญชาต ิ   ไทย                                      
 

การศกึษา   - พาณิชยศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์          

    - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
      - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.355) 

    - อบรมหลกัสตูร Chairman 2000 รุ่นทีL 3/2001  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

        

ความเชี�ยวชาญ  การเงิน/บญัชี, ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
  

ตาํแหน่งปัจจุบัน  - กรรมการอสิระ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
    - กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
    - กรรมการบริษัท เทเวศประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัทเทเวศประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการกําหนดค่าตอบแทน บริษัทเทเวศประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

    - ทีLปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เทเวศประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
     

จาํนวนบริษัทที�ดํารงตาํแหน่งกรรมการ  2 
  

 ดาํรงตาํแหน่งเป็น   กรรมการอสิระบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ตั gงแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถงึปัจจบุนั 
 

การเข้าประชุม   - คณะกรรมการบริษทั ปี พ.ศ. 2552 และ 2553   17/17 ครั gง และ 18/18 ครั gง 
- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 9/9 ครั gง และ 8/8 ครั gง 
- คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 4/4 ครั gง และ  
  5/5 ครั gง 
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1.3 นายรัตน์ พานิชพันธ์       
 

  ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั 0ง กรรมการอสิระ   
 

อายุ   64 ปี 
 

สัญชาต ิ   ไทย                      
 

การศกึษา  - ปริญญาโท M.S. in Business Ad., Fort Hays Kansas State University,  
     Hays, Kansas, USA. 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 - ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP):        
   Governance Training for Listed Company Director รุ่น4/2546  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นทีL 61/2548     
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP)  
  รุ่น 1/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 388) 

 

ความเชี�ยวชาญ  การเงิน/บญัชี, การบริหาร, ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  - กรรมการอสิระ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพืLอรายย่อย จํากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพืLอรายย่อย จํากดั (มหาชน) 
- ประธานเจ้าหน้าทีLบริหารและกรรมการผู้จดัการ บริษัท ควอลิตี g เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

    - กรรมการ บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน)  
- กรรมการบริหาร บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  
  บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการพฒันาแนวปฏิบติัทีLดีในการพิจารณาค่าตอบแทน 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

จาํนวนบริษัทที�ดํารงตาํแหน่งกรรมการ  5 

 ดาํรงตาํแหน่งเป็น   กรรมการอสิระบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ตั gงแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจบุนั 

การเข้าประชุม   - คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 17/17 ครั gง และ 18/18 ครั gง 
- คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 4/4 ครั gง และ 5/5 ครั gง 
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1.4 นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ  
      

  ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั 0ง กรรมการ  
  

อายุ   59 ปี 

สัญชาต ิ   ไทย 

การศกึษา   - M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A. 

    - เศรษฐศาสตร์บณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

    - อบรมหลกัสตูร Directors Certificate Program (DCP) รุ่นทีL 20/2002  

     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   - อบรมหลกัสตูร DCP Refresher Course รุ่นทีL 3/2006  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สาขาที�มีความเชี�ยวชาญ การเงิน/บญัชี  / การตลาด / การบริหาร / ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

- ประธานเจ้าหน้าทีLบริหาร บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิ gง จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท นํ gาตาลมิตรผล จํากดั 

 

จาํนวนบริษัทที�ดํารงตาํแหน่งกรรมการ  4 
  

 ดาํรงตาํแหน่งเป็น   กรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ตั gงแต่ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจบุนั 
 

การเข้าประชุม   - คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 17/17 ครั gง และ 18/18 ครั gง 
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1.5 นายเมธี  เอื 0ออภญิญกุล 
 

  ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั 0ง กรรมการ  
  

อายุ   58 ปี 

สัญชาต ิ   ไทย             

การศกึษา   - B.SC. (Management), St.Louis University, Missouri, U.S.A. 

 - Infrastructure for the Market Economy, Harvard University  

 Johnn F. Kennedy School of Government, Boston, U.S.A. 

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  

     (วปรอ.377) รุ่นทีL 7 

  - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน  

    (วปรอ.จก) รุ่นทีL 1 

   - อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นทีL 61/2005  
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 

สาขาที�มีความเชี�ยวชาญ การบริหาร / ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  - กรรมการ และ เจ้าหน้าทีLบริหาร บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

    - กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยีL จํากดั (มหาชน) 

- ทีLปรึกษากิตติมศกัดิxประจําคณะกรรมาธิการการพลงังาน สภาผู้แทนราษฎร  

    - ทีLปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท บริหารและพฒันาเพืLอการอนรัุกษ์สิLงแวดล้อม 

       จํากดั (มหาชน) 

   - ผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ กระทรวงอตุสาหกรรม 
 

จาํนวนบริษัทที�ดํารงตาํแหน่งกรรมการ  2 
  

 ดาํรงตาํแหน่งเป็น   กรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ตั gงแต่ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจบุนั 
 

การเข้าประชุม   - คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 15/17 ครั gง และ 17/18 ครั gง 
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2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน) ของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อ (ณ วันที� 30 ธันวาคม 
2553) 

 
ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อ จํานวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั 0งหมด 

1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ 0 0 
2. นายมนตรี มงคลสวสัดิx 0 0 
3. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ 0 0 
4. นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ 1,569,971 0.58 
5. นายเมธี  เอื gออภิญญกลุ 181,599 0.07 

 
 

3. ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที�แข่งขันหรือ
เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
 
 

ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อ บริษัทจดทะเบียน การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/ 
กิจการที�แข่งขันหรือ

เกี�ยวเนื�องกับธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ 

จาํนวน ประเภทกรรมการ 

1. นายเกริกไกร  จีระแพทย์ 1 กรรมการอสิระ  บมจ. บ้านป ู ไม่มี 
2. นายมนตรี มงคลสวสัดิx 1 กรรมการอสิระ  บมจ. บ้านป ู ไม่มี 
3. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ 4 กรรมการอสิระ  บมจ. บ้านป ู

กรรมการ  บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
กรรมการ  บมจ. ควอลิตี g เฮ้าส์ 
กรรมการ  บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ 

ไม่มี 

4. นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ 3 กรรมการ บมจ. บ้านป ู
กรรมการ บมจ. ดิ เอราวณั กรุ๊ป 
กรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิ gง 

ไม่มี 

5. นายเมธี  เอื gออภิญญกลุ 1 กรรมการ บมจ. บ้านป ู ไม่มี 
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4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อซึ�งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระ 
 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื�อผู้ที�ได้รับเสนอชื�อซึ�งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระ 

นายเกริกไกร  จีระแพทย์ นายมนตรี มงคลสวสัดิx นายรัตน์ พานิชพนัธ์ 
การถือหุ้นในบริษัทฯ 
- จํานวนหุ้น 
- สดัส่วนของจํานวนหุ้นทีLมี 
   สิทธิออกเสียงทั gงหมด 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

 ไม่มี  

 
ไม่มี 

 ไม่มี  

เป็นผู้ ทีLเกีLยวข้องหรือญาติ
สนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ/ 
บริษัทย่อย 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะ
ดงัต่อไปนี gกบับริษัทฯ/บริษัท
ในเครือ/บริษัทร่วม/ ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือนิติบคุคลทีL
อาจจะมีความขดัแย้งใน
ปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีทีL
ผ่านมา 
 

- เป็นกรรมการทีLมีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน 
พนกังาน ลกูจ้าง หรือ 
ทีLปรึกษาทีLได้รับเงินเดือน
ประจํา 
 

- เป็นผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพ (เช่น 
ผู้สอบบญัชีหรือทีLปรึกษา 

   กฎหมาย) 
 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
(เช่น การซื gอ/ขายวตัถดิุบ/ 
สินค้า/บริการ/ การให้
กู้ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน) 

   โดยระบขุนาดของรายการ   
   ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 

ไม่มี 
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5. คํานิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท บ้านปู จาํกัด (มหาชน)   
 

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกําหนดของ คณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนทีL ทจ.4/2552  ลงวนัทีL 
20 กมุภาพนัธ์ 2552 เรืLองคณุสมบตัิของกรรมการอสิระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถงึ กรรมการทีLมีคณุสมบตัิ ดงันี g 
 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึLงของจํานวนหุ้นทีLมีสิทธิออกเสียงทั gงหมดของผู้ ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม       

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนุญาต ทั gงนี g ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ทีLเกีLยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั gน ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีLมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีLปรึกษาทีLได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มี
อํานาจควบคุมของผู้ขออนญุาต  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีLยืLนคําขอ
อนุญาตต่อสํานกังาน  ทั gงนี g ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีLกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีLปรึกษา 
ของส่วนราชการซึLงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 

3. ไม่เป็นบุคคลทีLมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีLเป็น บิดามารดา          
คู่สมรส พีLน้อง และบตุร  รวมทั gงคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีLจะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคุมของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะทีLอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั gงไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นทีL มีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ทีL มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ ขออนุญาต บริษัทใหญ่        
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีLยืLนคําขออนญุาตต่อสํานกังาน 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึLง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีLกระทําเป็นปกติเพืLอประกอบกิจการ       
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกีLยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ gาประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี gสิน รวมถึงพฤติการณ์อืLนทํานองเดียวกนั ซึLงเป็น
ผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนี g ทีLต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึLง ตั gงแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ทีLมีตวัตนสุทธิของ  
ผู้ขออนญุาตหรือตั gงแต่ยีLสิบล้านบาทขึ gนไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํLากวา่  ทั gงนี g การคํานวณภาระหนี gดงักล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีLเกีLยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํา
รายการทีLเกีLยวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี gดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนี gทีLเกิดขึ gนในระหว่างหนึLงปีก่อน
วนัทีLมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีLมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึLงมีผู้สอบ
บญัชีของผู้ ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ขออนุญาต 
สงักดัอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัทีLยืLนคําขออนญุาตต่อสํานกังาน 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึLงรวมถึงการให้บริการเป็นทีLปรึกษากฎหมายหรือทีLปรึกษาทางการเงิน 

ซึLงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ     
ผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีLมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ
นั gนด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีLยืLนคําขออนญุาตต่อสํานกังาน 

7.   ไม่เป็นกรรมการทีLได้รับการแต่งตั gงขึ gนเพืLอเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึLงเป็น
ผู้ ทีLเกีLยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการทีLมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันทีLมีนัยกับกิจการของผู้ ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนทีLมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีLมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีLปรึกษาทีLรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึLงของจํานวนหุ้นทีLมีสิทธิออกเสียงทั gงหมดของบริษัทอืLน ซึLงประกอบกิจการทีLมีสภาพ
อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีLมีนยักบักิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอืLนใดทีLทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระเกีLยวกบัการดําเนินงานของผู้ขออนญุาต 
ภายหลงัได้รับการแต่งตั gงให้เป็นกรรมการอิสระทีLมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (collective decision) ได้ 

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนทีLกําหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ ขออนุญาต
ในช่วงสองปีก่อนวันทีLยืLนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ให้ใช้บังคับกับคําขออนุญาตทีLยืLนต่อสํานักงานตั gงแต่วันทีL 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

ในกรณีทีLบุคคลทีLผู้ ขออนุญาตแต่งตั gงให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลทีLมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีLกําหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผนัข้อห้าม
การมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดงักล่าว ก็ต่อเมืLอผู้ขออนุญาตได้จัดให้มี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัททีLแสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั gงบุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าทีLและการให้ความเห็นทีLเป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี g ในหนังสือ          
นดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั gงกรรมการอสิระด้วย 

 

ก. ลกัษณะความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีLทําให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบตัิไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ทีLกําหนด 

ข. เหตุผลและความจําเป็นทีLยงัคงหรือแต่งตั gงให้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนญุาตในการเสนอให้มีการแต่งตั gงบคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
 

เพืLอประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คําว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลทีLได้รับมอบหมายจากสํานัก
งานสอบบญัชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชืLอในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทาง
วิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบคุคลนั gน 


