สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4
ประวัติย่อและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
1.1 นายสมเกียรติ เจริญกุล
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้ รับแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ
อายุ

72 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา
-

- พาณิชยศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตร “Strategic Alliance Seminar”, The Wharton School,
University of Pennsylvania, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร “Selected Problems of Tax Auditing and Investigation”
Germany and Singapore
- ประกาศนียบัตร “Seminar on Taxation (Indirect Tax Course)” JICA (Japan
International Cooperation Agency) Japan
- หลักสูตร “The Management Program” สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร “นักบริ หารระดับสูง รุ่นที่ 30” สถาบันพัฒนาข้ าราชการพลเรื อน
-

สาขาที่มคี วามเชี่ยวชาญ
ตาแหน่ งปั จจุบัน

การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79/2006
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2004
หลักสูตร “Successful Formulation & Execution of Strategy”
Finance/Account, Management, Law, Business Relations

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท จันทบุรี รี สอร์ ต แอนด์ สปา จากัด

ประสบการณ์
- กรรมการบริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
1 บริ ษัท
ดารงตาแหน่ งเป็ น
การเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ตังแต่
้ 27 เมษายน 2548 จนถึงปั จจุบนั
ปี 2555
14/14
9/9

ปี 2554
14/14
9/9

1.2 นายระวิ คอศิริ
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้ รับแต่ งตัง้
อายุ

63 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
ตาแหน่ งปั จจุบัน

ประสบการณ์

2
กรรมการ

- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2/2549
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Executive Leadership Program NIDA-Wharton คณะบริ หารธุรกิจสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
Marketing/Logistics, Management, Technical/Engineer, Business Relations,
Strategic/International, Mining, Power
- กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท Centennial Coal Co., Ltd. ประเทศออสเตรเลีย
- กรรมการ บ้ านปู เพาเวอร์ จากัด
- กรรมการ บริ ษัท Hongsa Power Co., Ltd.
- บริ ษัท Phufai Mining Co., Ltd
- บริ ษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จากัด
- ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริ ษัท บ้ านปู มินเนอรัล จากัด
- กรรมการ(commissioner) บริ ษัท Indo Tambang Mega(ITM ) ประเทศอินโดนีเซีย
- กรรมการบริ ษัท บ้ านปู อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
- กรรมการบริ ษัท บ้ านปู พลังงานใหม่ โฮลดิ ้งส์ จากัด
- กรรมการ บริ ษัท บ้ านปู โคล เพาเวอร์ จากัด

จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
6 บริ ษัท
ดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการบริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ตังแต่
้ 5 เมษายน 2555 จนถึงปั จจุบนั
การเข้ าประชุม
ปี 2555
ปี 2554
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
10/10
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
6/6
-

3

1.3 นายตีรณ พงศ์ มฆพัฒน์
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้ รับแต่ งตัง้
อายุ

57 ปี

สัญชาติ

ไทย

กรรมการอิสระ

- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin at Madison, USA
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริ มาณวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 161/2012 จากสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness Seminar จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ - Finance/Account, Management, Technical, Business Relations, Economics,
Strategic/International
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งปั จจุบัน
- ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) สานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
การศึกษา

ประสบการณ์

- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาการทุม่ ตลาดและการอุดหนุน

จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ 1 บริ ษัท
ดารงตาแหน่ งเป็ น
การเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ตังแต่
้ 5 เมษายน 2555 จนถึงปั จจุบนั
ปี 2555
10/10
5/5

ปี 2554
-
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1.4 นายชนินท์ ว่ องกุศลกิจ
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ ได้ รับแต่ งตัง้

กรรมการ

อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

61 ปี
ไทย
- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.
- เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
- รุ่นที่ 20/2002 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Courseรุ่นที่ 3/2006 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

- Finance/Account, Marketing/Logistics, Management, Business Relation,
Economics, Strategic/International, Mining, Power

ตาแหน่ งปั จจุบัน -

กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัท น ้าตาลมิตรผล จากัด
- นายก สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์

- กรรมการบริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน)

จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
ดารงตาแหน่ งเป็ น
การเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ

3 บริ ษัท

กรรมการบริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ตังแต่
้ 29 กรกฎาคม 2536 จนถึงปั จจุบนั
ปี 2555
12/14

ปี 2554
13/14
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ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ.บ้ านปู ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ (ณ 30 ธันวาคม 2555)
ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อ
1. นายสมเกียรติ เจริ ญกุล
2. นายระวิ คอศิริ
3. นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
4. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
รวม

จานวนหุ้น
-

คิดเป็ น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
-

60,000
1,767,971
1,827,971.00

0.022%
0.651%
0.673%

2. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แข่ งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อ

บริษัทจดทะเบียน
จานวน

1. นายสมเกียรติ เจริ ญกุล

2. นายระวิ

3.นายตีรณ

คอศิริ

พงศ์มฆพัฒน์

4.นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

1

1

1

2

ประเภทกรรมการ

กิจการอื่น
ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
จานวน

-กรรมการอิสระ/
ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บมจ. บ้ านปู

1

- กรรมการ/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรร
หา
บมจ. บ้ านปู
- กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. บ้ านปู
-กรรมการ
บมจ. บ้ านปู
-กรรมการ บมจ. ดิ
เอราวัณ กรุ๊ ป

1

ประเภทกรรมการ

การดารง
ตาแหน่ งใน
บริ ษัท/ กิจการ
ที่แข่ งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ

- กรรมการ บริ ษัท จันทบุรี
รี สอร์ ต แอนด์ สปา จากัด
ไม่มี

ไม่มี

0

1

-

- กรรมการบริ ษัท
น ้าตาลมิตรผล จากัด

ไม่มี

ไม่มี
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4. ลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุ้นในบริ ษัทฯ
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้

เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัทฯ/ บริ ษัทย่อย
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัทฯ/บริ ษัทในเครื อ/บริ ษัทร่วม/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อนิติบคุ คลที่อาจจะมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อ
ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
- เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับ
เงินเดือนประจา
- เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ /ขายวัตถุดิบ/ สินค้ า/บริการ/ การให้ ก้ ยู ืมเงิน
หรือการกู้ยืมเงิน)

รายชื่อ
นายสมเกียรติ เจริญกุล

นายตีรณ พงศ์ มฆพัฒน์

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

5. คานิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน)
บริ ษัท บ้ านปู จากัด (มหาชน) ได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ ากับข้ อกาหนดของ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่ องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มคี ณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของผู
้
้ ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี
อานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษา
ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น
หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาตบริ ษัทใหญ่

5.

6.

7.
8.

9.

7
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจ ควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ น
ผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของ
ผู้ขออนุญาตหรื อตังแต่
้ ยี่สบิ ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตาม
วิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ทีเ่ กิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อน
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบ
บัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
สังกัดอยู่ เว้ นแต่ จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
นันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อยหรื อ
ไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของผู้ขออนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของผู้ขออนุญาต
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมการอิสระอาจ
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (collective decision) ได้
ความในข้ อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กาหนดให้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาต
ในช่วงสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ให้ ใช้ บงั คับกับคาขออนุญาตที่ยื่นต่อสานักงานตังแต่
้ วนั ที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป
ในกรณีที่บคุ คลที่ผ้ ขู ออนุญาตแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้ อ (4) หรื อ ข้ อ (6) ให้ ผ้ ขู ออนุญาตได้ รับการผ่อนผันข้ อห้ าม
การมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ตอ่ เมื่อผู้ขออนุญาตได้ จดั ให้ มี
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทที่แสดงว่าได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ วว่า การแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระและจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระด้ วย
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ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การ ทางวิชาชีพ ที่ทาให้ บคุ คลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข. เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตามข้ อ (5) และ ข้ อ (6) คาว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากสานัก
งานสอบบัญชี หรื อผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ ให้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการให้ บริ การทาง
วิชาชีพ (แล้ วแต่กรณี) ในนามของนิติบคุ คลนัน้

