
สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 4 
ประวัติย่อของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ 
1.1 นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล   

 

 ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั *ง กรรมการอิสระ 
  

อายุ   71  ปี 

สัญชาต ิ   ไทย 

ประวัติการศึกษา  บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม - ประกาศนียบตัรฝึกวชิาชีพชั %นสงู ประเทศเยอรมนั 

   - อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program(DAP) รุ่นที: 5/2003จากสมาคมสง่เสริม 
  - สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   - อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP)รุ่นที: 89/2007 จากสมาคมสง่เสริม 
  - สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   - อบรมหลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที: 4/2013  
   - จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

 

สาขาที�มีความเชี�ยวชาญ     Finance/Account, Management, Business Relations, Strategic/International 
 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   กรรมการอิสระ /รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านป ู
   จํากดั (มหาชน) 
 

ประสบการณ์ - กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาลภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
     - ประธานกรรมการบริหารบริษัท ดี.ที.ซี.อินดสัตรี:ส์ จํากดั (มหาชน) 
  - รองประธานกรรมการบริษัท แอมคอร์ เฟลก็ซิเบิ %ลกรุงเทพ  จํากดั (มหาชน) 
  - รองประธานกรรมการบริษัท สหการบญัชี พี เค เอฟ จํากดั 
  - กรรมการบริษัท เซฟตี %สตีล อินดสัทรี จํากดั 

 

จาํนวนบริษัทที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย           1  แหง่  
บริษัทที:ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย     -ไมม่ี- 

 
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบ้านปู จาํกดั (มหาชน)  ตั %งแตว่นัที: 31 มกราคม 2549 จนถงึปัจจบุนั 
 
 เข้าประชุม  ปี 2557 ปี 2556 

คณะกรรมการบริษัทฯ 15/15 14/14 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 5/5 
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1.2 นายองอาจ  เอื *ออภญิญกุล    

 ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั *ง กรรมการ  
 

 

 

อายุ 58  ปี 
 

สัญชาต ิ ไทย 
 

ประวัติการศึกษา/ 

การฝึกอบรม  

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

B.S. (Mechanical Engineering), University of  Missouri, Columbia, U.S.A. 

Senior Executive Program 3  สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4414) 

อบรมหลกัสตูร Directors Certificate Program (DCP)    รุ่นที: 23/2002 สมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู   สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที: 8 (วตท.) 

 อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัดบัสงูด้านการบริหารพฒันาเมือง (มหานคร รุ่น 1) 

 อบรมหลกัสตูร ผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บยส.17) 

 อบรมหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงูด้านการพฒันาธุรกิจและอตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.)รุ่นที: 1 

 อบรมหลกัสตูร Top Executive Program in Commerce and Trade รุ่นที: 4 มหาวิทยาลยัหอการ

ไทย 

สาขาที�มีความ

เชี�ยวชาญ 

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

ตาํแหน่งกรรมการ

ปัจจุบัน 

- กรรมการ/เจ้าหน้าที:บริหาร บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

 

จาํนวนบริษัทที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย       1  แหง่  

บริษัทที:ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   -ไมม่-ี  

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

การเข้าประชุม  ปี 2557 ปี 2556 
คณะกรรมการบริษัทฯ 15/15      13/14 
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1.3  นายบรรเทิง  ว่องกุศลกิจ       

ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั *ง กรรมการ 
อายุ   58  ปี 
 

สัญชาต ิ   ไทย                      
 

 ประวัติการศึกษา/   - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
การฝึกอบรม  - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

     - อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน   
     (วพน.)รุ่น 5 สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 
     -อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่น 1 สมาคมบริษัท
    จดทะเบียนไทย 

     -อบรมหลกัสตูร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT)รุ่นที: 5
    มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

     -อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที: 161/2555 สมาคมสง่เสริม
    สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

     - อบรมหลกัสตูร The Senior Executive Programรุ่นที: 9 สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 
     ศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
     - อบรมหลกัสตูร Management Problem Solving and Decision Making Program  
    Kepner – Tregoe, International, Princeton, New Jersey, U.S.A 

 

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

 

ตาํแหน่งกรรมการปัจจุบนัในบริษัทฯ    กรรมการ / กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   -   กรรมการบริษัท นํ %าตาลมิตรผล จํากดั 
- กรรมการบริษัท พาเนล พลสั เอ็มดีเอฟ จํากดั 
- กรรมการบริษัท มิตรผล ไบโอฟเูอล จํากดั 
- กรรมการบริษัท มิตรผลพฒันา จํากดั 
- กรรมการบริษัทมิตรผล เอ็นเนอร์ยี เซอร์วิสเซส จํากดั 

 

 

ประสบการณ์   กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจอาเซียน กลุม่มติรผล 
   

จาํนวนบริษัทที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย        1  แหง่  
บริษัทที:ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย      5 แหง่  
 

 ดาํรงตาํแหน่งเป็น  กรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ตั %งแต ่3 เมษายน 2557 จนถึงปัจจบุนั  
 
 

การเข้าประชุม  ปี 2557 ปี 2556 

คณะกรรมการบริษัทฯ* 
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน** 

6/9 
2/6 

- 
- 

หมายเหต ุ*เข้าดาํรงตําแหนง่คณะกรรมการบริษัทฯ ตั %งแต ่เดือนเมษายน 2557 **เข้าดาํรงตาํแหนง่เดือนพฤษภาคม 2557 
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1.4 นายวีระเจตต์  ว่องกุศลกิจ 
 ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั *ง กรรมการ  

 
 

 

อายุ   50  ปี 
 

สัญชาต ิ   ไทย 

 การศึกษา/   - Bachelor of Science (Finance)  Babson College, Massachusetts, U.S.A. 

 การฝึกอบรม   - อบรมหลกัสตูร Directors Certificate Program (DCP)    รุ่นที: 24/2002 

   - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

สาขาที�มีความเชี�ยวชาญ     Finance, Account, Marketing, Logistics, Management, Business Relations,  
     Economics 

ตาํแหน่งปัจจุบนั - กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
 -  กรรมการ บริษัท นํ %าตาลมิตรสยาม จํากดั 
 - กรรมการ บริษัท นํ %าตาลมติรผล จํากดั/กรรมการตรวจสอบกลุม่มติรผล 
 - กรรมการ บริษัท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จํากดั 
 - กรรมการ บริษัท ทีเอ็มอีแคปิตอล จํากดั 
 - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์เมดิคอลเซ็นเตอร์ จํากดั 
 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จํากดั 

 
 ประสบการณ์  -   กรรมการ บริษัท พาเนลพลสั จํากดั  

 -   กรรมการบริษัท ยไูนเต็ดแสนตดาร์ดเทอร์มินลั จํากดั (มหาชน) 
 

จาํนวนบริษัทที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย      1  แหง่  
      บริษัทที:ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย    6   แหง่ 
ดาํรงตาํแหน่งเป็น   กรรมการ บริษัทบ้านป ูจํากดั (มหาชน) ตั %งแต ่1 มิถนุายน 2553 จนถึงปัจจบุนั 
 
การเข้าประชุม*  ปี 2557 ปี 2556 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

15/15 
4/4 

14/14 
5/5 
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ประวัตย่ิอของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการเพิ�มเตมิ 
 
นางสมฤดี ชัยมงคล 

   
 ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั *ง กรรมการ  
 

 

 

 

อายุ   53 ปี 
 
 

สัญชาต ิ   ไทย 
 

ประวัติการศึกษา/ - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
  การฝึกอบรม - Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School of Business 
     Administration, Boston, USA. 

    -  อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที: 78/2006 จากสมาคม 
    สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

    -  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที: 18(วตท.)  
 

สาขาที�มีความเชี�ยวชาญ Finance/Account, Management, Business Relation, Economics, 
 Strategic/International,  

 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที:บริหาร - การเงิน บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
  - Centennial Coal Company Limited 
  - PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 
  - บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 
  - Hunnu Coal Pty Ltd 
  - บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 

  - Banpu Singapore Pte. Ltd. 
     

ประสบการณ์  ผู้ อํานายการสายอาวโุส-การเงิน บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

จาํนวนบริษัทที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย    1 แหง่ 

บริษัทที:ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   6 แหง่  
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ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ.บ้านปู ของผู้ได้รับการเสนอชื�อ (ณ 31 ธันวาคม 2557) 
 

ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อ จาํนวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั *งหมด 

1.นายอโนทยั        เตชะมนตรีกลุ   ไมม่ี ไมม่ี 
2.นายองอาจ        เอื %ออภิญญกุล 4,734,250.00  0.18 
3.นายบรรเทิง       วอ่งกศุลกิจ     330,000.00  0.01 
4. นายวีระเจตต์    วอ่งกศุลกิจ ไมม่ี ไมม่ี 
5. นางสมฤดี         ชยัมงคล  1,431,790.00  0.06 

รวม 6,496,040.00   
 

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

ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อ กรรมการบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

กรรมการบริษัทอื�น 
ที�ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

การดาํรง
ตาํแหน่งใน

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

บริษัทฯ 

จาํนวน ประเภทกรรมการ จาํนวน ประเภทกรรมการ 

1.นายอโนทยั        เตชะมนตรีกลุ   1 - กรรมการอิสระ / รอง
ประธานกรรมการ 
 บมจ. บ้านป ู

ไม่มี  
ไม่มี 

ไม่มี 
 

2. นายองอาจ   เอื %ออภิญญกลุ 1 กรรมการ 
 บมจ. บ้านป ู

ไม่มี ไม่มี 
ไม่มี 

3.นายบรรเทงิ       วอ่งกศุลกิจ 1 กรรมการ 
 บมจ. บ้านป ู

5 1.กรรมการบริษัท นํ %าตาลมิตร
ผล จํากดั 
2.กรรมการบริษัท พาเนล พลสั 
เอ็มดีเอฟ จํากดั 
3.กรรมการบริษัท มิตรผล ไบโอ
ฟเูอล จํากดั 
4.กรรมการ บริษัท มิตรผล เอ็น
เนอร์ยี เซอร์วสิเซส จํากดั 
5.กรรมการบริษัทมิตรผลพฒันา
จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
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 กรรมการบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 

กรรมการบริษัทอื�น 
ที�ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

การดาํรง
ตาํแหน่งใน

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

บริษัทฯ 
ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อ จาํนวน บริษัท จาํนวน บริษัท  

4. นายวีระเจตต์    วอ่งกศุลกิจ 1 กรรมการ 
 บมจ. บ้านป ู

6 1. กรรมการบริษัท นํ %าตาลมิตร
สยาม จํากดั 
2.กรรมการบริษัทนํ %าตาลมิตร
ผลจํากดั 
3.กรรมการบริษัทรวมเกษตรกร
อตุสาหกรรม จํากดั 
4.กรรมการบริษัททีเอ็มอีแคปิ
ตอล จํากดั 
5. กรรมการบริษัท แอดวานซ์
เมดคิอลเซน็เตอร์ จํากดั 
6.กรรมการบริษัท โรงพยาบาล
สายไหม จํากดั 

ไม่มี 

5. นางสมฤดี         ชยัมงคล ไม่มี ไม่มี 6 1. Centennial Coal Company 
Limited 
2. PT. Indo Tambangraya 
Megah Tbk 
3.บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั 
4. Hunnu Coal Pty Ltd. 
5.บริษัท บ้านป ู มินเนอรัล 
จํากดั 
6. Banpu Singapore Pte. Ltd. 

ไม่มี 
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4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อซึ�งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ รายชื�อ 

นายอโนทยั เตชะมนตรีกลุ 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 
- จํานวนหุ้น 

- สดัสว่นของจํานวนหุ้นที:มีสิทธิออกเสียงทั %งหมด 

 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

เป็นผู้ ที:เกี:ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บริษัทฯ/ บริษัทยอ่ย 

ไมม่ี 

มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี %กบับริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบคุคลที:อาจจะมีความขดัแย้งในปัจจบุนัหรือ
ในช่วง 2 ปีที:ผา่นมา 
- เป็นกรรมการที:มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที:ปรึกษาที:ได้รับ

เงินเดือนประจํา 
- เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ผู้สอบบญัชีหรือที:ปรึกษากฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เชน่ การซื %อ/ขายวตัถดุิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงิน
หรือการกู้ยืมเงิน)    

ไมม่ี 
 
 

ไมม่ี 
 

ไมม่ี 
ไมม่ี 

 
 
5. คาํนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท บ้านปู จาํกดั (มหาชน)   

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกําหนดของ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที: ทจ.4/2552  ลงวนัที: 
20 กมุภาพนัธ์ 2552 เรื:องคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ กลา่วคือ “กรรมการอิสระ” หมายถงึ กรรมการที:มคีณุสมบตัิ ดงันี % 
 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึ:งของจํานวนหุ้นที:มีสทิธิออกเสยีงทั %งหมดของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม       

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ทั %งนี % ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที:เกี:ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั %น ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที:มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที:ปรึกษาที:ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที:ยื:นคาํขอ
อนญุาตตอ่สาํนกังาน  ทั %งนี % ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที:กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที:ปรึกษา 
ของสว่นราชการซึ:งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที:มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที:เป็นบิดามารดา          
คูส่มรส พี:น้อง และบตุร  รวมทั %งคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที:จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มอํีานาจควบคมุของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะที:อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั %งไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที:มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ที:มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนญุาตบริษัทใหญ่         
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บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที:ยื:นคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ:ง รวมถงึการทํารายการทางการค้าที:กระทําเป็นปกติเพื:อประกอบกิจการ       
การเช่าหรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี:ยวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความชว่ยเหลอืทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ %าประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี %สนิ รวมถึงพฤติการณ์อื:นทํานองเดยีวกนั ซึ:งเป็น
ผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคูส่ญัญามีภาระหนี % ที:ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึ:ง ตั %งแตร้่อยละสามของสนิทรัพย์ที:มีตวัตนสทุธิของ  
ผู้ขออนญุาตหรือตั %งแตย่ี:สบิล้านบาทขึ %นไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ:ากวา่  ทั %งนี % การคํานวณภาระหนี %ดงักลา่วให้เป็นไปตาม
วิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการที:เกี:ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํา
รายการที:เกี:ยวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนี %ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนี %ที:เกิดขึ %นในระหวา่งหนึ:งปีก่อน
วนัที:มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดยีวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของผู้ขออนญุาต และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที:มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ:งมีผู้สอบ
บญัชีของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 
สงักดัอยู ่เว้นแต ่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที:ยื:นคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ:งรวมถึงการให้บริการเป็นที:ปรึกษากฎหมายหรือที:ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ:งได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ     
ผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที:มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวชิาชีพ
นั %นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที:ยื:นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

7.  ไมเ่ป็นกรรมการที:ได้รับการแตง่ตั %งขึ %นเพื:อเป็นตวัแทนของกรรมการของผู้ขออนญุาต ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ:งเป็น 
ผู้ ที:เกี:ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการที:มีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที:มนียักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ยหรือ        
ไมเ่ป็นหุ้นสว่นที:มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที:มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที:ปรึกษาที:รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ:งของจํานวนหุ้นที:มีสทิธิออกเสยีงทั %งหมดของบริษัทอื:นซึ:งประกอบกิจการที:มีสภาพอยา่ง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที:มีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื:นใดที:ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี:ยวกบัการดําเนินงานของผู้ขออนญุาต 
ภายหลงัได้รับการแตง่ตั %งให้เป็นกรรมการอิสระที:มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
บริษัทยอ่ยลาํดบัเดยีวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (collective decision) ได้ 

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในสว่นที:กําหนดให้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระของผู้ขออนญุาต
ในช่วงสองปีกอ่นวนัที:ยื:นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ให้ใช้บงัคบักบัคําขออนญุาตที:ยื:นตอ่สาํนกังานตั %งแตว่นัที: 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

ในกรณีที:บคุคลที:ผู้ขออนญุาตแตง่ตั %งให้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระเป็นบคุคลที:มีหรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ที:กําหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนญุาตได้รับการผอ่นผนัข้อห้าม
การมีหรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวชิาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่วก็ตอ่เมื:อผู้ขออนญุาตได้จดัให้มี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที:แสดงวา่ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้ววา่ การแตง่ตั %งบคุคลดงักลา่วไมม่ ี
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ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที:และการให้ความเห็นที:เป็นอิสระและจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนี %ในหนงัสอืนดัประชมุ
ผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตั %งกรรมการอิสระด้วย 

 

ก. ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที:ทําให้บคุคลดงักลา่วมีคุณสมบตัิไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที:กําหนด 

ข. เหตผุลและความจําเป็นที:ยงัคงหรือแตง่ตั %งให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนญุาตในการเสนอให้มีการแตง่ตั %งบคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
 

เพื:อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คําวา่ “หุ้นสว่น” หมายความวา่ บคุคลที:ได้รับมอบหมายจากสาํนกั
งานสอบบญัชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื:อในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทาง
วิชาชีพ (แล้วแตก่รณี) ในนามของนิติบคุคลนั %น 


