
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
 

 

1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
 

1.1  นายสมเกียรต ิ เจริญกุล 
   

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 
 

อาย ุ   72 ปี 
 

สัญชาต ิ   ไทย                      
 

การศึกษา -  พาณิชยศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 -   นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- ประกาศนียบตัร “Strategic Alliance Seminar”, The Wharton School,   
University of Pennsylvania, U.S.A. 

-  ประกาศนียบตัร “Selected Problems of Tax Auditing and Investigation”     
      Germany and Singapore 

-  ประกาศนียบตัร “Seminar on Taxation (Indirect Tax Course)” JICA (Japan 
International Cooperation Agency) Japan 

 -  หลกัสตูร “The Management Program” สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 -  หลกัสตูร “นกับริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 30” สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน 
 

 การอบรมหลกัสตูรจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 -  หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP)   รุ่นท่ี 79/2006  

-  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 21/2004  
 -  หลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นท่ี 1/2004  

-  หลกัสตูร “Successful Formulation & Execution of Strategy”  
     

สาขาที่มคีวามเชี่ยวชาญ Finance/Account, Management, Law, Business Relations 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน  -   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
-   กรรมการ บริษัท จนัทบรีุ รีสอร์ต แอนด์ สปา จ ากดั 
 

ประสบการณ์ - กรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  1 บริษัท 
 

 ด ารงต าแหน่งเป็น  กรรมการบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ตัง้แต ่27 เมษายน  2548 จนถึงปัจจบุนั  
 
   

การเข้าประชุม  ปี 2555 ปี 2554 
คณะกรรมการบริษัทฯ 14/14 14/14 
คณะกรรมการตรวจสอบ    9/9    9/9 
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1.2 นายระวิ    คอศิริ 
 

  ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตัง้ กรรมการ  
 

 

 

อายุ   63 ปี 
 

สัญชาต ิ  ไทย 
 

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  

แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - อบรมหลกัสตูร Directors Certificate Program (DCP) รุ่นท่ี 32/2003  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 2/2549 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

 

 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ 

- Executive Leadership Program NIDA-Wharton คณะบริหารธุรกิจสถาบนับณัฑิต          

พฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) กบั The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A. 

Marketing/Logistics, Management, Technical/Engineer, Business Relations, 

Strategic/International, Mining, Power 

ต าแหน่งปัจจุบัน 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

ที่ปรึกษา บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท Centennial Coal Co., Ltd. ประเทศออสเตรเลยี 

กรรมการ บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั 

กรรมการ บริษัท Hongsa Power Co., Ltd. 

บริษัท Phufai Mining Co., Ltd 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั 

ประสบการณ์ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

กรรมการบริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จ ากดั 

กรรมการ(commissioner) บริษัท Indo Tambang Mega(ITM ) ประเทศอินโดนีเซีย 

กรรมการบริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

กรรมการบริษัท บ้านป ูพลงังานใหม ่โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

กรรมการ บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จ ากดั 

จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  6 บริษัท 

ด ารงต าแหน่งเป็น  กรรมการบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ตัง้แต ่5 เมษายน 2555 จนถึงปัจจบุนั 

การเข้าประชุม  ปี 2555 ปี 2554 
คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10 - 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 6/6 - 
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 1.3 นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์        
      

  ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตัง้ กรรมการอิสระ  
 
 อายุ   57   ปี 
 

สัญชาต ิ   ไทย 

 

การศึกษา - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin at Madison, USA 

 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 14 

- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 161/2012 จากสมาคมสง่เสริม 

   สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Audit Committee Effectiveness Seminar จากสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม 

  ราชปูถมัภ์ 

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ - Finance/Account, Management, Technical, Business Relations, Economics,    

  Strategic/International 
ต าแหน่งปัจจุบัน -  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 

-  ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
-  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน   (ป.ป.ง.) ส านกังาน
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 

ประสบการณ์ 

 

- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพิจารณาการทุม่ตลาดและการอดุหนนุ  

 
จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ    1 บริษัท 
 
ด ารงต าแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ตัง้แต ่5 เมษายน 2555 จนถึงปัจจบุนั 
 
การเข้าประชุม  ปี 2555 ปี 2554 
คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10 - 
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 - 
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1.4 นายชนินท์  ว่องกุศลกิจ     
      

  ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตัง้ กรรมการ  
  

อาย ุ   61  ปี 

สัญชาต ิ   ไทย 

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

- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 

- รุ่นท่ี 20/2002 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร DCP Refresher Courseรุ่นท่ี 3/2006 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ -  Finance/Account, Marketing/Logistics, Management, Business Relation,  

Economics, Strategic/International, Mining, Power 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน -   กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
           -   กรรมการ บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
           -   กรรมการ บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 

-   นายก สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
 
ประสบการณ์  -   กรรมการบริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรีุโฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 
จ านวนบริษัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ  3  บริษัท 

  

 ด ารงต าแหน่งเป็น   กรรมการบริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ตัง้แต ่29 กรกฎาคม 2536 จนถึงปัจจบุนั 

 
การเข้าประชุม  ปี 2555 ปี 2554 
คณะกรรมการบริษัทฯ 12/14 13/14 
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ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบมจ.บ้านป ูของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ (ณ 30 ธนัวาคม 2555) 

 

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. นายสมเกียรต ิ เจริญกลุ - - 

2. นายระวิ    คอศิริ 60,000                             0.022% 
3. นายตีรณ  พงศ์มฆพฒัน์ - - 
4. นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ    1,767,971                                        0.651% 

รวม   1,827,971.00  0.673% 
 

2. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
 

ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การด ารง
ต าแหน่งใน

บริษัท/ กิจการ
ที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทฯ 

จ านวน ประเภทกรรมการ จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายสมเกียรต ิ เจริญกลุ 1 -กรรมการอิสระ/
ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
 บมจ. บ้านปู 
 

1 - กรรมการ บริษัท จนัทบรีุ            
  รีสอร์ต แอนด์ สปา จ ากดั 
 

ไม่มี 

2. นายระวิ        คอศิริ 1 - กรรมการ/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรร
หา 
บมจ. บ้านป ู

1 - 

ไม่มี 

3.นายตีรณ      พงศ์มฆพฒัน์ 1 - กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
 บมจ. บ้านป ู

0 - 
ไม่มี 

 

4.นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ    2 -กรรมการ  
บมจ. บ้านปู 
-กรรมการ บมจ. ด ิ
เอราวณั กรุ๊ป  

1 -  กรรมการบริษัท                       

   น า้ตาลมิตรผล จ ากดั  
ไม่มี 
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4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื่อ 

นายสมเกียรติ  เจริญกุล นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 
- จ านวนหุ้น 
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บริษัทฯ/ บริษัทยอ่ย 

ไมม่ี ไมม่ี 

มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบคุคลที่อาจจะมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
- เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า 

- เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ผู้สอบบญัชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เชน่ การซือ้ /ขายวตัถดุิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงิน
หรือการกู้ยืมเงิน)    

ไมม่ี 
 
 

ไมม่ี 
 

ไมม่ี 
ไมม่ี 

ไมม่ี 
 
 

ไมม่ี 
 

ไมม่ี 
ไมม่ี 

 
5. ค านิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน)   
บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อก าหนดของ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.4/2552  ลงวนัท่ี 
20 กมุภาพนัธ์ 2552 เร่ืองคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ กลา่วคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีมคีณุสมบตัิ ดงันี ้
 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม       

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขอ
อนญุาตตอ่ส านกังาน  ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา 
ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา          
คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนญุาตบริษัทใหญ่        
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บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ ควบคมุของผู้ขออนญุาต เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ       
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็น
ผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคูส่ญัญามีภาระหนี ้ท่ีต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละสามของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ  
ผู้ขออนญุาตหรือตัง้แตย่ี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตาม
วิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ีเ่กิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อน
วนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาต และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 
สงักดัอยู ่เว้นแต ่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ     
ผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

7.  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น  
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ยหรือ        
ไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่ง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผู้ขออนญุาต 
ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (collective decision) ได้ 

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในสว่นท่ีก าหนดให้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระของผู้ขออนญุาต
ในช่วงสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน ให้ใช้บงัคบักบัค าขออนญุาตที่ยื่นตอ่ส านกังานตัง้แตว่นัท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

ในกรณีที่บคุคลที่ผู้ขออนญุาตแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ที่ก าหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนญุาตได้รับการผอ่นผนัข้อห้าม
การมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่วก็ตอ่เมื่อผู้ขออนญุาตได้จดัให้มี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวา่ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้ววา่ การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ี
ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชมุ
ผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 
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ก. ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ ทางวิชาชีพ ที่ท าให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข. เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนญุาตในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
 

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) ค าวา่ “หุ้นสว่น” หมายความวา่ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากส านกั
งานสอบบญัชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทาง
วิชาชีพ (แล้วแตก่รณี) ในนามของนิติบคุคลนัน้ 


