
สิ�งที�ส่งมาด้วยลําดับที� 4 
ประวัตย่ิอของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ 
1.1 นายเกริกไกร  จีระแพทย์  

 

 ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั ,ง กรรมการอสิระ 
  

อายุ    70  ปี 

สัญชาต ิ   ไทย 

ประวัตกิารศกึษา/ - รัฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การฝึกอบรม  -  Master of Economics, Sydney University, Australia 

   -  Certificate in Economic Developments, Japan 

-  Certificate in Project  Appraisal, Oxford University 
-  Certificate in Commercial Counseller Practices Federal, Republic of   Germany 
-  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นทีK 37 
-  อบรมหลกัสตูร Role of Chairman (RCP) รุ่นทีK 11/2005     

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

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  อบรมหลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นทีK 8/2005     

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  รุ่นทีK 9 (วตท.) 
- อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการพลงังาน รุ่น 4 (วพน.) 

 

สาขาที�มีความเชี�ยวชาญ      Marketing, Logistics, Management, Law, Business Relations, Economics and Strategy 
International Relations and Economic 

 

ตาํแหน่งปัจจุบัน -  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ บริษทับ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 -  กรรมการสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย         

-  ประธานกรรมการมลูนิธิพฒันาอุตสาหกรรมเครืKองนุ่งห่มไทย 
   - ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์ -    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

- ผู้ ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเทีKยวและกีฬา 
- ปลดักระทรวงพาณิชย์ 
- เอกอคัรราชทตูผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การการค้าโลก 

 

จาํนวนบริษัทที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ    1  แห่ง  
บริษัททีKไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   -ไม่มี- 
 

ดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ตั mงแต่ 4  เมษายน 2551 จนถึงปัจจบุนั 
 เข้าประชุม  ปี 2555 ปี 2556 

คณะกรรมการบริษัทฯ 14/14 14/14 
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 ประวัติย่อของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ 
 

1.2 นายรัตน์ พานิชพันธ์ 
    

 ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั ,ง กรรมการ อสิระ 
 
 

 

อายุ   66  ปี 
 

สัญชาต ิ   ไทย 
 

ประวัตกิารศกึษา/ 

การฝึกอบรม  

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

ปริญญาโท  M.S. in Business Ad., Fort Hays Kansas State University,  Hays, Kansas, U.S.A. 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Directors Accreditation Program: Governance  Training for Listed 

Company Directors (DAP) รุ่น 4/2546  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP)    รุ่น 61/2548  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Financial Institutions Governance Program   (FGP) รุ่น 1/2010 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย   (IOD)   

ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน(วปรอ. 388) 

สาขาที�มีความ

เชี�ยวชาญ 

- Finance/Account, Management, Business Relations, Strategic/International  and Power 

ตาํแหน่งกรรมการ

ปัจจุบัน 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน  บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

 

ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /กรรมการบริหาร/กรรมการ                

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

ประธานเจ้าหน้าทีKบริหารและกรรมการ บริษัท ควอลิตี m เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี อนิเตอร์เนชัKนแนล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 

จาํนวนบริษัทที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ    5  แห่ง  

บริษัททีKไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   2   แห่ง  

ดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ตั mงแต่ 27 เมษายน 2548 จนถงึปัจจบุนั 

การเข้าประชุม  ปี 2555 ปี 2556 
คณะกรรมการบริษัทฯ 11/14      14/14 
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 6/7      7/7 
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 ประวัติย่อของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ 
 
1.3  นายเมธี       เอื ,ออภญิญกุล 

   

ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั ,ง กรรมการ 
 

อายุ   60  ปี 
 

สัญชาต ิ   ไทย                      
 

ประวัตกิารศกึษา/ -  B.SC. (Management), St.Louis University, Missouri, U.S.A. 
การฝึกอบรม -  Infrastructure for the Market Economy, Harvard University John F. Kennedy  
   School of Government, Boston, U.S.A. 

-   Doctor of Business, Engineering and Technology , St.Louis University , Missouri , 
U.S.A 

-  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นทีK  7  
-  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นทีK 1 
-  อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program  (DCP) รุ่นทีK 61/2005 จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

     

สาขาที�มีความเชี�ยวชาญ Management, Business Relations, Strategic/International, Mining and Power 
 
ตาํแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทฯ    กรรมการ / ทีKปรึกษาบริษทั บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 
ตาํแหน่งปัจจุบัน   -  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ กระทรวงอตุสาหกรรม 

- ทีKปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท บริหารและพฒันาเพืKอการอนรัุกษ์สิKงแวดล้อม จํากดั
(มหาชน)  

 

ประสบการณ์ - ทีKปรึกษากิตติมศกัดิxประจําคณะกรรมาธิการการพลงังาน สภาผู้แทนราษฎร 
    
 

จาํนวนบริษัทที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   1  แห่ง  
บริษัททีKไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ไม่มี  
 

 ดาํรงตาํแหน่งเป็น  กรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ตั mงแต่ 29 กรกฎาคม  2526 จนถึงปัจจบุนั  
 
   

การเข้าประชุม  ปี 2555 ปี 2556 

คณะกรรมการบริษัทฯ 13/14 14/14 
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ประวัติย่อของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ 
 

 1.4  นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง 
 
 ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั ,ง กรรมการ อสิระ 

 
 

 

อายุ   62 ปี 
 

สัญชาต ิ   ไทย 
 
ประวัตกิารศกึษา 
   - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลยัฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี 
 
สาขาที�มีความเชี�ยวชาญ Economics, Management, Business Relations, Strategic, International  

 
ตาํแหน่งปัจจุบัน - ประธานมลูนิธินวชีวนั 

- กรรมการ  Board of Trustee International Rice Research Institute (IRRI) Los Banos 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

- กรรมการ Cambodia Development Research Institute (CDRI) พนมเปญ ประเทศ
กมัพชูา 

- ทีKปรึกษา AEC Prompt   หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 

ประสบการณ์ - ทีKปรึกษา National ASEAN Summit Committee, Brunei Darussalam 
- ทีKปรึกษาอาวโุส BowerGroupAsia  วอชิงตนั ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ผู้แทนการค้าไทย  สํานักงานผู้แทนการค้าไทย สํานกันายกรัฐมนตรี 
- รองเลขาธิการอาเซียน ฝ่ายปฏิบตัิการ และผู้ อํานวยการ AFTA  สํานกัเลขาธิการอาเซียน 

จาการ์ตา  ประเทศอนิโดนีเซีย 
 

 

จาํนวนบริษัทที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ         -ไม่มี-     
      บริษัททีKไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   -ไมมี่-
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ประวัติย่อของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ 

 
1.5 นายบรรเทิง ว่องกุศลกจิ   
 

  ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั ,ง กรรมการ  
 

 
 

 

อายุ   57 ปี 
 
 

สัญชาต ิ   ไทย 
 

ประวัตกิารศกึษา/ - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามคําแหง   
การฝึกอบรม - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั รามคําแหง 

- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย 

- อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT) 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นทีK 161/2555 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- อบรมหลกัสตูร Management Problem Solving and Decision Making Program  
Kepner – Tregoe, International, Princeton, New Jersey, U.S.A 

 

สาขาที�มีความเชี�ยวชาญ Strategic Marketing, Management ,Business Relations, 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน - กรรมการบริษัท นํ mาตาลมิตรผล จํากดั 
- กรรมการบริษัท พาเนล พลสั เอม็ดีเอฟ จํากดั 
- กรรมการบริษัท มิตรผล ไบโอฟเูอล จํากดั 
- กรรมการบริษัท มิตรผลพฒันา จํากดั 
- กรรมการบริษัทมิตรผล เอน็เนอร์ยี เซอร์วิสเซส จํากดั 

ประสบการณ์ - รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาและจดัการด้านอ้อย กลุม่มิตรผล  
 - กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจอาเซียน กลุ่มมิตรผล 

- รองผู้จดัการใหญ่สายงานอ้อย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และรักษาการกรรมการผู้จดัการ
ไร่อีสาน กลุ่มมติรผล 

- รองผู้จดัการใหญ่สายงานอ้อย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และรักษาการผู้ อํานวยการด้าน
อ้อย โรงงานนํ mาตาลมิตรกาฬสินธ์ุ กลุ่มมิตรผล 

- รองผู้จดัการใหญ่สายงานอ้อย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กลุ่มมิตรผล 

จาํนวนบริษัทที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   - ไม่ม-ี  

บริษัททีKไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   5   แห่ง  
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      ประวัติย่อของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ 
 
1.6 นาย Sudiarso Prasetio 
 ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั ,ง กรรมการ  

 
 

 

อายุ   66 ปี 
 

สัญชาต ิ   อนิโดนีเซีย 
 
การศกึษา   Civil Engineering,  Brawijaya University Malang Indonesia 
 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี 
 
สาขาที�มีความเชี�ยวชาญ Marketing, Management ,Business Development, Business Relations 

 
 
ตาํแหน่งปัจจุบัน - Commissioner  PT Pamapersada Nusantara 

- Commissioner PT United Tractors Tbk. (listed company) 
- Vice President Commissioner PT Pama Indo Kodeco 
- President  Commissioner PT Asmin Bara Bronang 
- Commissioner PT Anugrah Bumi Saka Persada 
- President Director PT Unitras Energy 

 
 ประสบการณ์ - General  Manager Plant Hire & Mining Division PT United Tractors 

- President Director PT Pamapersada Nusantara 
- Vice President Commissioner PT Pama-Indokodeco 
- Director PT United  Tractors 
- Managing Director PT Pamapersada Nusantara 
 

 

จาํนวนบริษัทที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ประเทศอินโดนีเซีย)  1  แห่ง  
      บริษัททีKไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  5   แห่ง 
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ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบมจ.บ้านป ูของผู้ ได้รับการเสนอชืKอ (ณ 31 ธนัวาคม 2556) 

 

ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อ จาํนวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั ,งหมด 
1.นายเกริกไกร  จีระแพทย์ ไม่มี ไม่มี 

2. นายรัตน์        พานิชพนัธ์ ไม่มี ไม่มี 

3.นายเมธี        เอื mออภิญญกลุ 3,408,000 0.13 

4. นาย Sudiarso Prasetio ไม่มี ไม่มี 

5. นายบรรเทิง   ว่องกศุลกิจ  330,000 0.012 
6. นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง 15,000 0.00055 

รวม    3,753,000.00   
 

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

ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อ กรรมการบริษัทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

กรรมการบริษัทอื�น 
ที�ไม่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

การดาํรง
ตาํแหน่งใน

บริษัท/ กิจการ
ที�แข่งขันหรือ
เกี�ยวเนื�องกบั
ธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทฯ 

จาํนวน ประเภทกรรมการ จาํนวน ประเภทกรรมการ 

1.นายเกริกไกร  จีระแพทย์ 1 - กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ 
 บมจ. บ้านป ู

-  

ไม่มี ไม่มี 
 

2. นายรัตน์        พานิชพนัธ์ 5 1.กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการบริษัท บ้านป ู
จํากัด (มหาชน) 
2.กรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร 
บริษัท แอล เอช 
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน) 
3.กรรมการ/
กรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการสรร
หาและกําหนด
ค่าตอบแทน บริษัท 
โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ 
จํากัด 

2 1.ประธานกรรมการ/กรรมการ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 
2.กรรมการบริษัท หลกัทรัพย์ ซี
ไอเอ็มบี อินเตอร์เนชัKนแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ไม่มี 
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 กรรมการบริษัทจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
กรรมการบริษัทอื�น 

ที�ไม่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
การดาํรง

ตาํแหน่งใน
บริษัท/ กิจการ
ที�แข่งขันหรือ
เกี�ยวเนื�องกบั
ธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทฯ 
ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อ จํานวน  จํานวน   

2. นายรัตน์        พานิชพนัธ์ 
(ต่อ) 

 4.ประธาน
กรรมการบริหาร/
กรรมการ ธนาคารแลนด์ 
แอนด์เฮ้าส์ จํากดั 
(มหาชน) 
5.ประธานเจ้าหน้าทีK
บริหารและกรรมการ
ผู้จดัการ บริษัท ควอลตีิ m 
เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

  

ไม่มี 

3. นายเมธี เอื mออภิญญกลุ 1 -กรรมการ/เจ้าหน้าทีK
บริหาร  บริษัท บ้านปู 
จํากดั (มหาชน) 

ไม่มี  
ไม่มี 

4. นายสทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง ไม่มี  - - ไม่มี 
5.นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ไม่มี - 5 1.กรรมการบริษัท นํ mาตาลมิตร

ผล จํากัด 
2.กรรมการบริษัท พาเนล พลสั 
เอม็ดีเอฟ จํากัด 
3.กรรมการบริษัท มิตรผล ไบโอ
ฟเูอล จํากัด 
4.กรรมการ บริษัท มิตรผล เอ็น
เนอร์ยี เซอร์วิสเซส จํากัด 
5.กรรมการบริษัทมิตรผลพฒันา
จํากัด 

ไม่มี 

6 นาย Sudiarso Prasetio 1 -Commissioner PT 
United Tractors Tbk  

5 1.Commissioner PT 
Pamapersada Nusantara 
2.Vice President 
Commissioner PT Pama Indo 
Kodeco 
3.President Commissioner 
PT Asmin Bara Bronang 
4.Commissioner PT Anugrah 
Bumi Saka Persada 
5.President  Director PT 
Unitras Energy 

ไม่มี 
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4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อซึ�งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื�อ 

1.นายเกริกไกร  จีระแพทย์ 2.นายรัตน์  พานิชพนัธ์ 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 
- จํานวนหุ้น 

- สดัสว่นของจํานวนหุ้นทีKมีสิทธิออกเสียงทั mงหมด 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

เป็นผู้ทีKเกีKยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บริษัทฯ/ บริษัทย่อย 

ไม่มี ไม่มี 

มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี mกบับริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบคุคลทีKอาจจะมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปีทีKผ่านมา 
- เป็นกรรมการทีKมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีKปรึกษาทีKได้รับ

เงินเดือนประจํา 
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบญัชีหรือทีKปรึกษากฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื mอ/ขายวตัถดุบิ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงิน
หรือการกู้ยืมเงิน)    

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

 
ลักษณะความสัมพันธ์ รายชื�อ 

3.นายสทุศัน์  
เศรษฐ์บญุสร้าง 

4.นาย Sudiarso 
Prasetio  

การถือหุ้นในบริษัทฯ 
- จํานวนหุ้น 

- สดัสว่นของจํานวนหุ้นทีKมีสิทธิออกเสียงทั mงหมด 

 
15,000 

0.00055% 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

เป็นผู้ทีKเกีKยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บริษัทฯ/ บริษัทย่อย 

ไม่มี ไม่มี 

มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี mกบับริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบคุคลทีKอาจจะมีความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปีทีKผ่านมา 
- เป็นกรรมการทีKมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีKปรึกษาทีKได้รับ

เงินเดือนประจํา 
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบญัชีหรือทีKปรึกษากฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื mอ/ขายวตัถดุบิ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงิน
หรือการกู้ยืมเงิน)    

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
 
 

ไม่มี 
 

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

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอสิระไว้ เท่ากับข้อกําหนดของ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุทีK ทจ.4/2552  ลงวนัทีK 
20 กมุภาพนัธ์ 2552 เรืKองคณุสมบตัิของกรรมการอสิระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถงึ กรรมการทีKมีคณุสมบตัิ ดงันี m 
 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึKงของจํานวนหุ้นทีKมีสิทธิออกเสียงทั mงหมดของผู้ขออนญุาต บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม       

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ทั mงนี m ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ทีKเกีKยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั mน ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีKมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีKปรึกษาทีKได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อํานาจควบคุมของผู้ขออนญุาต  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีKยืKนคําขอ
อนญุาตต่อสํานกังาน  ทั mงนี m ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีKกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีKปรึกษา 
ของส่วนราชการซึKงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 

3. ไม่เป็นบคุคลทีKมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีKเป็นบดิามารดา          
คู่สมรส พีKน้อง และบตุร  รวมทั mงคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบคุคลทีKจะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบัผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคุมของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะทีKอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทั mงไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นทีKมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ทีKมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนุญาตบริษัทใหญ่        
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีKยืKนคําขออนญุาตต่อสํานกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึKง รวมถงึการทํารายการทางการค้าทีKกระทําเป็นปกติเพืKอประกอบกิจการ       
การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกีKยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ mาประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี mสิน รวมถงึพฤติการณ์อืKนทํานองเดียวกนั ซึKงเป็น
ผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนี m ทีKต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึKง ตั mงแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ทีKมีตวัตนสทุธิของ  
ผู้ขออนญุาตหรือตั mงแต่ยีKสิบล้านบาทขึ mนไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํKากวา่  ทั mงนี m การคํานวณภาระหนี mดงักล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคํานวณมลูค่าของรายการทีKเกีKยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํา
รายการทีKเกีKยวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี mดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนี mทีKเกิดขึ mนในระหว่างหนึKงปีก่อน
วนัทีKมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาต และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีKมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึKงมีผู้สอบ
บญัชีของผู้ขออนญุาต บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 
สงักดัอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัทีKยืKนคําขออนญุาตต่อสํานกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึKงรวมถงึการให้บริการเป็นทีKปรึกษากฎหมายหรือทีKปรึกษาทางการเงิน 
ซึKงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
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ผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีKมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั mนด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีKยืKนคําขออนญุาตต่อสํานกังาน 

7.  ไม่เป็นกรรมการทีKได้รับการแต่งตั mงขึ mนเพืKอเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึKงเป็น 
ผู้ ทีKเกีKยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการทีKมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีKมีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทย่อยหรือ        
ไม่เป็นหุ้นส่วนทีKมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีKมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีKปรึกษาทีKรับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึKงของจํานวนหุ้นทีKมีสิทธิออกเสียงทั mงหมดของบริษัทอืKนซึKงประกอบกิจการทีKมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีKมีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอืKนใดทีKทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอสิระเกีKยวกบัการดําเนินงานของผู้ขออนญุาต 
ภายหลงัได้รับการแต่งตั mงให้เป็นกรรมการอสิระทีKมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถงึ (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (collective decision) ได้ 

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนทีKกําหนดให้พจิารณาคณุสมบตัิของกรรมการอสิระของผู้ขออนญุาต
ในช่วงสองปีก่อนวนัทีKยืKนคําขออนญุาตต่อสํานกังาน ให้ใช้บงัคบักบัคําขออนญุาตทีKยืKนต่อสํานกังานตั mงแตว่นัทีK 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

ในกรณีทีKบคุคลทีKผู้ขออนญุาตแตง่ตั mงให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระเป็นบคุคลทีKมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าทีKกําหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผนัข้อห้าม
การมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักล่าวก็ต่อเมืKอผู้ขออนญุาตได้จดัให้มี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัททีKแสดงวา่ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั mงบคุคลดงักล่าวไมมี่
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าทีKและการให้ความเห็นทีKเป็นอสิระและจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อไปนี mในหนงัสือนดัประชมุ
ผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั mงกรรมการอสิระด้วย 

 

ก. ลกัษณะความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีKทําให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบตัิไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ทีKกําหนด 

ข. เหตุผลและความจําเป็นทีKยงัคงหรือแต่งตั mงให้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนญุาตในการเสนอให้มีการแต่งตั mงบคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
 

เพืKอประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คําว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บคุคลทีKได้รับมอบหมายจากสํานกั
งานสอบบญัชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชืKอในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทาง
วิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบคุคลนั mน 


