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ประวัติย่อของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ            สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 4 
 

 1.1 นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์        
      

  ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั /ง กรรมการอิสระ  
 อายุ   59   ปี 

สัญชาต ิ   ไทย 

การศึกษา - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin at Madison, USA 

 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวเิคราะห์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การฝึกอบรม 

 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที� 14 

- อบรมหลกัสตูร Audit Committee Effectiveness Seminar จากสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม 

  ราชปูถมัภ์ 

การอบรมฝึกอบรมจากสมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที� 161/2012  

- อบรมหลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 7/2013  

- อบรมหลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่น 2/2014  

สาขาที�มีความเชี�ยวชาญ - Finance/Account, Management, Technical, Business Relations, Economics,    

  Strategic/International 
ตาํแหน่งปัจจุบนั - กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

  บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และ   
   ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 
- ศาสตราจารย์ (ระดบั11) สาขาเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
- ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

ประสบการณ์ 

 

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)  

  สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) 

- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพิจารณาการทุม่ตลาดและการอดุหนนุ กระทรวงพาณิชย์ 
จาํนวนบริษัทที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ     บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 2 แหง่  
 บริษัทไมจ่ดทะเบียน ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 1 แหง่ 
ดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ตั mงแต ่4 เมษายน 2555 จนถึงปัจจบุนั 
การเข้าประชุม  2558 2557  
คณะกรรมการบริษัทฯ 13/13 15/15  
คณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 8/8  
คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน* 6/6 4/6 *ได้รับแตง่ตั mงเมื�อ 30 เมษายน 2557 
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1.2 นาย.Sudiarso   Prasetio   

 ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั /ง กรรมการอิสระ  
 
 

 

อายุ 67  ปี 
 

สัญชาต ิ อินโดนีเซีย 
 

 ประวัติการศึกษา 

 การฝึกอบรม  

- 

- 

- 

- 

- 

Civil Engineering,  Brawijaya University Malang Indonesia 
 

Astra Middle Management Program, INSEAD 
Astra Executive Program, INSEAD 
 

Professional Director Program 

Leadership, Focus & Execution 

สาขาที�มีความ

เชี�ยวชาญ 

  
Marketing/Logistic, Management, Technical/Engineer, Business/Relation, Mining 

 

ตาํแหน่งปัจจุบนั - 

- 

- 

กรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.บ้านป ู

President Director of  PT.Unitras Energy 
Member of Advisory Board Indonesian of Mining Services Association 

ประสบการณ์  President Director of PT Pamapersada Nusantara 
Commissioner PT of United  Tractors tbk (Listed Company) 
Vice President Commissioner of  PT Pama-Indokodeco 
President Commissioner of PT. Asmin Bara Bronang 

  

จาํนวนบริษัทที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  1  แหง่  

 

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

 

การเข้าประชุม  ปี 2558 ปี 2557* 
คณะกรรมการบริษัทฯ 12/13 9/9 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 2/4 
หมายเหต ุ: ได้รับแตง่ตั mงเป็นกรรมการตั mงแต ่3 เมษายน 2557 
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        สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 4 
1.3  นายระวิ   คอศิริ       

ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั /ง กรรมการ 
อายุ  66  ปี 
 

สัญชาต ิ  ไทย                      
 

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์  
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   - ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 การฝึกอบรม             - อบรมหลกัสตูร Director Certification Program  (DCP) รุ่นที� 32/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนั 
     กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยากรตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที� 2/2549 สถาบนั 
   วิทยาการตลาดทนุ 
  - Executive Leadership Program NIDA-Wharton คณะบริหารธุรกิจสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
   ศาสตร์ (NIDA) กบั The Wharton School,University of Pennsylvania, U.S.A. 
   - อบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังานสถาบนัวิทยาการพลงังานรุ่นที� 3 (วพน.3) 
 

สาขาที�มีความเชี�ยวชาญ  Marketing/Logistics, Management, Technical/Engineer, Business/Relation,  

    Strategic/ Mining , Power 
 

ตาํแหน่งกรรมการปัจจุบนัในบริษัทฯ    กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ บริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 
    กรรมการ บริษัท Centennial Coal Co., Ltd.  

    กรรมการ บริษัท Hongsa Power Company Limited 
    กรรมการ บริษัท Phufai Mining Company Limited 
    กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากดั 
  
 ประสบการณ์  กรรมการ บริษัท บ้านป ูมินเนอรัล จํากดั 
    กรรมการ บริษัท บ้านป ูอินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 
    กรรมการ บริษัท บ้านป ูพลงังานใหม ่โฮลดิ mงส์ จํากดั 
    กรรมการ บริษัท บ้านป ูโคล เพาเวอร์ จํากดั 

  จาํนวนบริษัทที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย        1  แหง่  
     บริษัทที�ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   5  แหง่  
 

 ดาํรงตาํแหน่งเป็น  กรรมการบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) ตั mงแต ่6 เมษายน 2555 จนถึงปัจจบุนั  
 
 

การเข้าประชุม  ปี 2558 ปี 2557 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

13/13 
4/4 

15/15 
4/4 
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   สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 4 
 

1.4 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ   
 

 ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั /ง กรรมการ  

อายุ   63  ปี 

สัญชาต ิ   ไทย 

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

   เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรม  Directors Certification Program (DCP)  รุ่นที� 20/2002  

   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   DCP Refresher Course รุ่นที� 3/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

สาขาที�มีความเชี�ยวชาญ   Business Relation, Economics, Strategic/International, Mining,Power 
 
 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ /เจ้าหน้าที�บริหารอาวโุส บริษัท บ้านป ู จํากดั (มหาชน) 
   กรรมการ บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

   กรรมการ บริษัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  
          กรรมการ บริษัท นํ mาตาลมติรผล จํากดั 
   ประธานที�ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน 
 
 

ประสบการณ์  ประธานเจ้าหน้าที�บริหารบริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 

จาํนวนบริษัทที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย           2  แหง่  
บริษัทที�ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย     2  แหง่ 

 
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบ้านปู จาํกดั (มหาชน)   ตั mงแต ่29 กรกฎาคม 2536 จนถงึปัจจบุนั 
 
 เข้าประชุม  ปี 2558 ปี 2557 

คณะกรรมการบริษัทฯ 12/13 15/15 
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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� 4 
ประวัตย่ิอของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการเพิ�มเตมิ 
 
นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ 

   
 ประเภทกรรมการที�เสนอให้ได้รับแต่งตั /ง กรรมการ  
 

 

 

 

อายุ   63 ปี 
 
 

สัญชาต ิ   ไทย 
 

ประวัติการศึกษา/ - วิทยาศาสตร์บณัฑิต (ธรณีวิทยา) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   - พาณิชยศาสตรและการบญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  การฝึกอบรม - Certificates in Project Investment Appraisal and Management and Global  
     Leadership, Harvard University, USA 

    -  อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที� 52/2006  
    -  อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP)  รุ่นที� 73/2006 

 

สาขาที�มีความเชี�ยวชาญ Business Relation, Economics, Strategic/International, Mining,Power 
 

ตาํแหน่งปัจจุบนั  - กรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จํากดั (มหาชน) 
  - กรรมการอิสระบริษัท บริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

    - ประธานกรรมการบริษัท PTT Chemical International Private Limited 
    - ประธานกรรมการบริษัท PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited 
    - ประธานกรรมการบริษัท Emery Oleochemical (M)Sdn.Bhd. 
    - ประธานกรรมการบริษัท Emery Specialty Chemical Sdn.Bhd. 
    - ประธานกรรมการบริษัท Natureworks LLC 
    - ประธานกรรมการบริษัท Venecorex Holding  
    - กรรมการบริษัท Myriant Corporation 
    - กรรมการ/President บริษัท PTTGC International (USA) Inc. 

   - กรรมการ/ Managing Director บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. 

ประสบการณ์ - รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 
   - ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติ 

    ปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 
   - กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 

จาํนวนบริษัทที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย    1 แหง่ 

บริษัทที�ไมจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   10 แหง่  
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  ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ.บ้านปู ของผู้ได้รับการเสนอชื�อ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558) 
 

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

1. นายตีรณ  พงศ์มฆพฒัน์     ไมม่ี ไมม่ี 
2. นายSudiarso   Prasetio  ไมม่ี ไมม่ี 
3. นายระวิ  คอศิริ  600,000 0.02 
4. นายชนินท์  วอ่งกศุลกิจ   17,679,710.00 0.68 
5. นายอนนต์        สริิแสงทกัษิณ 10,000 0.00039 

รวม 18,289,710.00  0.71 
 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทอื�นที�เป็นกจิการที�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. นายตีรณ พงศ์มฆพฒัน์ 2 -กรรมการ 
 บมจ. บ้านป ู
-กรรมการบมจ.ทสิโก้

ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

1 กรรมการตรวจสอบธนาคารทสิ
โก้ จํากดั (มหาชน) 

 
ไม่มี 

 

2. นาย Sudiarso Prasetio 1 กรรมการ 
 บมจ. บ้านป ู

1 President Director of  

PT.Unitras Energy 
ไม่มี 

3.นายระว ิคอศริิ 1 -กรรมการ 
 บมจ. บ้านป ู
 

5 1.กรรมการบมจ.บ้านป ูเพาเวอร์  
2.กรรมการบริษัทCentennial 
Coal Co., Ltd. 
3.กรรมการบริษัทHongsa 
Power Company Limited 
4.กรรมการ บริษัท Phufai 
Mining Company Limited 
5.กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี 
เพาเวอร์ จํากดั 

ไม่มี 

4.นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ 2 -กรรมการ 
 บมจ. บ้านป ู
-กรรมการ บริษัท ด ิ
เอราวณั กรุ๊ป จํากดั 
(มหาชน) 
 

2 กรรมการ บริษัท บ้านปเูพาเวอร์ 
จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท นํ mาตาลมิตรผล 
จํากดั 

ไม่มี 
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7
 กรรมการบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 

กรรมการบริษัทอื�น 
ที�ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

การดาํรง
ตาํแหน่งใน

บริษัท/ 
กิจการที�

แข่งขันหรือ
เกี�ยวเนื�องกับ

ธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ 

ผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อ จาํนวน บริษัท จาํนวน บริษัท  
5.นายอนนต์ สิริแสงทกัษิณ 1 กรรมการบริษัท พีทีที 

โกลบอล เคมีคอล 
จํากดั (มหาชน) 

10 1. กรรมการอิสระบริษัท 
บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

2. ประธานกรรมการบริษัท 

PTT Chemical 
International Private 
Limited 

3. ประธานกรรมการบริษัท 
PTT Chemical 
International (Asia 
Pacific ROH) Limited 

4. ประธานกรรมการบริษัท 
Emery Oleochemical 
(M)Sdn.Bhd. 

5. ประธานกรรมการบริษัท 
Emery Specialty 
Chemical Sdn.Bhd. 

6. ประธานกรรมการบริษัท 
Natureworks LLC 

7. ประธานกรรมการบริษัท 
Venecorex Holding 

8. กรรมการบริษัท Myriant 
Corporation 

9. กรรมการ/President บริษัท 
PTTGC International 
(USA) Inc. 

10. กรรมการ/ Managing 
Director บริษัท PTTGC 
International 
(Netherlands) B.V. 

ไม่มี 
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4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ที�ได้รับการเสนอชื�อมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ รายชื�อ 

นายตีรณ 
พงศ์

มฆพฒัน์ 

นาย 
Sudiarso 
Prasetio 

นาย 
อนนต์ 
สิริแสง
ทกัษิณ 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 
- จํานวนหุ้น 

- สดัสว่นของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั mงหมด 

 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

 
ไมม่ี 
ไมม่ี 

 
10,000 

0.00039% 
เป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของ บริษัทฯ/ บริษัทยอ่ย 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนี mกบับริษัทฯ/บริษัทในเครือ/
บริษัทร่วม/   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบคุคลที�อาจจะมคีวาม
ขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีที�ผา่นมา 
- เป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที�ปรึกษา

ที�ได้รับเงินเดือนประจํา 
- เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เชน่ผู้สอบบญัชีหรือที�ปรึกษากฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เชน่ การซื mอ/ขายวตัถดุิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้
กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)    

ไมม่ี 
 
 

ไมม่ี 
 

ไมม่ี 
ไมม่ี 

ไมม่ี 
 
 

ไมม่ี 
 

ไมม่ี 
ไมม่ี 

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 m 
 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสทิธิออกเสยีงทั mงหมดของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม       

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ทั mงนี m ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั mน 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 mงนี m ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที�ปรึกษา 
ของสว่นราชการซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต 
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3. ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดย การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา          

คูส่มรส พี�น้อง และบตุร  รวมทั mงคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที�จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มอํีานาจควบคมุของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั mงไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้ขออนญุาตบริษัทใหญ่         

 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ขออนญุาต เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ�ง รวมถงึการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ       
การเช่าหรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความชว่ยเหลอืทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ mาประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี mสนิ รวมถึงพฤติการณ์อื�นทํานองเดยีวกนั ซึ�งเป็น
ผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคูส่ญัญามีภาระหนี m ที�ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึ�ง ตั mงแตร้่อยละสามของสนิทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของ  
ผู้ขออนญุาตหรือตั mงแตย่ี�สบิล้านบาทขึ mนไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ�ากวา่  ทั mงนี m การคํานวณภาระหนี mดงักลา่วให้เป็นไปตาม
วิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํา
รายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนี mดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนี mที�เกิดขึ mนในระหวา่งหนึ�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 mนด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

7.  ไมเ่ป็นกรรมการที�ได้รับการแตง่ตั mงขึ mนเพื�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 mงหมดของบริษัทอื�นซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่ง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของผู้ขออนญุาตหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของผู้ขออนญุาต 
ภายหลงัได้รับการแตง่ตั mงให้เป็นกรรมการอิสระที�มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ

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



 

 สิ�งที�สง่มาด้วยลาํดบัที� 4 : ประวตัิยอ่ของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการ    10 

 

10 
ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในสว่นที� กําหนดให้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระของผู้ขอ

อนญุาตในช่วงสองปีก่อนวนัที�ยื�นคําขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ให้ใช้บงัคบักบัคาํขออนญุาตที�ยื�นตอ่สาํนกังานตั mงแตว่นัที� 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

ในกรณีที�บคุคลที�ผู้ขออนญุาตแตง่ตั mงให้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระเป็นบคุคลที�มีหรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ที�กําหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนญุาตได้รับการผอ่นผนัข้อห้าม
การมีหรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวชิาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่วก็ตอ่เมื�อผู้ขออนญุาตได้จดัให้มี
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที�แสดงวา่ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้ววา่ การแตง่ตั mงบคุคลดงักลา่วไมม่ ี

 
 

ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที�และการให้ความเห็นที�เป็นอิสระและจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนี mในหนงัสอืนดัประชมุ
ผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตั mงกรรมการอิสระด้วย 

 

ก. ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที�ทําให้บคุคลดงักลา่วมีคุณสมบตัิไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด 

ข. เหตผุลและความจําเป็นที�ยงัคงหรือแตง่ตั mงให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนญุาตในการเสนอให้มีการแตง่ตั mงบคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
 

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


