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                    สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2  
                 ( ประกอบการพิจารณาวาระที 4) 

ประวัตยิ่อของบุคคลทไีด้ร ับการเสนอชือเป็นกรรมการ   

. นายเมธี  เอืออภิญญกลุ 

ประเภทกรรมการทเีสนอใหไ้ด้ร ับแต่งตัง กรรมการ 

อายุ   66 ปี 

สัญชาติ   ไทย 

 

ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบรษัิทบา้นป ูจาํกดั (มหาชน)   ตังแต่  พฤษภาคม 2526 จนถงึปัจจุบัน    (36ปี) 

การเข ้าประชุม  ปี  2562 ปี   2561 
      คณะกรรมการบรษัิทฯ 11/12 11/12 

 

การถือหุน้ในบรษัิทฯ  จาํนวน   4,301,200  หุน้  คิดเป็นร ้อยละ  0.  ของจาํนวนหุน้ทมีีสิทธ ิออกเสียงของบร ิษัทฯ  

กิจการทีแข่งขนั/กิจการอืนทีอาจทาํใหข้ดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท  -ไม่มี- 

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

 - B.Sc. (Management), St. Louis University, Missouri, U.S.A. 
 - Infrastructure for the Market Economy, Harvard University John F. Kennedy School  

of -Government,   Boston, U.S.A. 
 - ปรญิญาบตัร วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (วปรอ.377) 
 - ปรญิญาบตัร วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (วปรอ.จก) รุน่ที 1 
การฝึกอบรม - อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program  (DCP) รุน่ที 61/2548 จากสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)                             
สาขาทมีีความเชยีวชาญ - Management, Business Relations, Strategic/International, Mining and Power  
ตาํแหน่งปัจจุบัน  - กรรมการ / ทีปรกึษาบรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 
 - กรรมการบรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
 - ประธานทีปรกึษา บรษัิทบรหิารและพฒันาเพือการอนรุกัษสิ์งแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) 
ประสบการณ ์ - ทีปรกึษากิตติมศกัดิประจาํคณะกรรมาธิการการพลงังาน สภาผูแ้ทนราษฎร 
 - กรรมการผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ กระทรวงอตุสาหกรรม 
 - กรรมการ บรษัิท ไทยอะโกรเอ็นเนอรยี์ จาํกดั (มหาชน)  
  จาํนวนบร ิษัททดีาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ  

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  2  แห่ง  
บรษัิททีไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์- ไม่มี - 
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  (ประกอบการพิจารณาวาระที 4) 

2. นายพิชยั ดษุฎีกลุชยั   

ประเภทกรรมการทเีสนอใหไ้ด้ร ับแต่งตัง กรรมการอิสระ 

อายุ   59 ปี 

สัญชาติ   ไทย 

 

ประวัตกิารศึกษา - Master of Business Administration (MBA), Ashland University, Ohio, U.S.A. 
 - ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรแ์ละสถิติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
การฝึกอบรม - อบรมหลกัสตูร Leadership Development Program รุน่ที 2556จากสมาคมบรษัิทจด

ทะเบียนไทย 
 - อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที 278/2562 จากสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
สาขาทมีีความ
เช ียวชาญ 

- Banking Finance, Account, Management, International Business, Business 
Relation, Strategic Planning 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   บรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล  ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาส ์  
  จาํกดั (มหาชน) 

ประสบการณ ์ - General Manager & Deputy Country Head of Thailand Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation 

-Head of Business Promotion , Sumitomo Mitsui Banking Corporation                         
จาํนวนบร ิษัททดีาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ  

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย      2  บรษัิท 
บรษัิททีไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   -ไม่มี-  

ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอสิระบร ิษัทบ้านปู จาํกัด (มหาชน)   ตงัแต่ 4 เมษายน  2562 จนถึงปัจจบุนั (1 ปี ) 

จาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ /กรรมการอ ิสระ  1 ปี จนถึงปัจจบุนั 

การเข ้าประชุม  ปี  2562 ปี   2561 
คณะกรรมการบรษัิทฯ    8/9       - 
คณะกรรมการตรวจสอบ    6/6       - 

 

การถือหุน้ในบรษัิทฯ   -ไม่มี-   

กิจการทีแข่งขนั/กิจการอืนทีอาจทาํใหข้ดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท  -ไม่มี  
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                                                                                                          (ประกอบการพิจารณาวาระที 4)    

. นายสทุศัน ์ เศรษฐ์บญุสรา้ง  

ประเภทกรรมการทเีสนอใหไ้ด้ร ับแต่งตัง กรรมการอิสระ  

อายุ  69  ปี 

สัญชาติ  ไทย 

 

ประวัตกิารศึกษา - Ph.D. in Economics, University of Hawaii, U.S.A. 
 - M.A. in Agricultural Economics, University of Hawaii, U.S.A. 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
การฝึกอบรม - อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที 194/2557  จากสมาคม-

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)                                  
- อบรมหลกัสตูร Boards that Make a Difference (BMD) รุน่ที 8/2561จากสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)       

- อบรมหลกัสตูร Cyber Resilience Leadership Mission in Action  จากธนาคาร
แห่งประเทศไทย                                     

สาขาทมีีความ
เช ียวชาญ 

- Management, Business Relation, Economic, Strategic, International 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน บรษัิท บา้นป ูจาํกดั 
(มหาชน) 

- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  บรษัิท สมบรูณแ์อ๊ดว๊านซ ์เทคโนโลยี จาํกดั(มหาชน) 
- กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการความเสียง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- คณะอนกุรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที ๒ (ระเบียง-
เศรษฐกิจตะวนัออก) สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

- กรรมการ/ประธานกรรมการดา้นการเงิน Board of Trustee International Rice 
Research Institute (IRRI) Los Banos Philippine 

ประสบการณ ์ -ผูแ้ทนการคา้ไทย สาํนกังานผูแ้ทนการคา้ไทย สาํนกันายกรฐัมนตรี 

จาํนวนบร ิษัททดีาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ  

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  2  แห่ง  
บรษัิททีไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ -ไม่มี- 

 

ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอสิระบร ิษัทบ้านปู จาํกัด (มหาชน)   ตงัแต่ 3 เมษายน  2557 จนถึงปัจจบุนั (6 ปี) 
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3.  นายสทุศัน ์ เศรษฐ์บญุสรา้ง                                                                                  (ประกอบการพิจารณาวาระที 4) 

 

การเข ้าประชุม  ปี  2562 ปี   2561 
คณะกรรมการบรษัิทฯ 12/12   12/12 

คณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 9/10 
คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 3/3 - 

 

การถอืห ุน้ในบร ิษัทฯ   50,188 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ  0.  ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงของบรษัิทฯ 

กิจการทีแข่งขนั/กิจการอืนทีอาจทาํใหข้ดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท  -ไม่มี- 
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                                                                                                (ประกอบการพิจารณาวาระที 4) 

. นายอนนต ์สิรแิสงทกัษิณ     

ประเภทกรรมการทเีสนอใหไ้ด้ร ับแต่งตัง กรรมการ 

อายุ  67 ปี 
 

สัญชาติ  ไทย 

ประวัตกิารศึกษา รฐัประศาสนศาสตรด์ษุฏีบณัฑิตกิตติมศกัดิ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุ ี
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (ธรณีวิทยา) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การฝึกอบรม - Certificates in Project Investment Appraisal and Management and Global 
Leadership, Harvard University, U.S.A. 

- อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที 52/2549 จากสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP)  รุน่ที 73/2549 จากสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

สาขาทมีีความ
เช ียวชาญ 

- Management, Business Relation, Economics, Strategic, International, Oil and 
Gas 

ตาํแหน่งปัจจุบัน  - กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน   บรษัิท 
สหยเูนียน จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ Emery Olechemical (M) Sdn.Bhd 
- ประธานกรรมการ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd 
- ประธานกรรมการ บรษัิท ไทยอีสเทิรน์ กรุป๊ โฮลดิง จาํกดั 
- ประธานกรรมการบรษัิท Natureworks LLC 
- ประธานกรรมการบรษัิท Venecorex Holding 
- ประธานกรรมการบรษัิท PTTGC International Private Limited 
- ประธานกรรมการ PTTGC Innovation America Corp. 
- ประธานกรรมการ PTTGC International (USA) Inc. 
- ประธานกรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V. 

ประสบการณ ์ - ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท ปตท. สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)     

- ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร บรษัิทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั (มหาชน)  
จาํนวนบร ิษัททดีาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ  

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย    2  แห่ง 
บรษัิททีไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  9 แห่ง 
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4.   นายอนนต ์สิรแิสงทกัษิณ                                                                 (ประกอบการพิจารณาวาระที 4)   

 

ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบรษัิทบา้นป ูจาํกดั (มหาชน)  ตงัแต่ 19 เมษายน 2559 จนถึงปัจจบุนั (4 ปี) 

การเข ้าประชุม  ปี  2562 ปี   2561 
คณะกรรมการบรษัิทฯ 12/12   4/4 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 12/12   4/4 
 

การถอืห ุน้ในบร ิษัทฯ     20,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ  0.  ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงของบรษัิทฯ 

กิจการทีแข่งขนั/กิจการอืนทีอาจทาํใหข้ดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท      -ไม่มี 
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4. ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ทไีด้ร ับการเสนอชือมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอ ิสระ 

ลักษณะความสัมพันธ  ์ นายพชิ ัย ดุษฎีกุลชัย 
  

นายสุทศัน  ์  เศรษฐบ์ุญสร ้าง 

การถือหุน้ในบรษัิทฯ 
- จาํนวนหุน้ 
- สดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

เป็นผูท้ีเกียวขอ้งหรอืญาติสนิทของผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของ บรษัิทฯ/ บรษัิทย่อย 

     
        ไม่มี 

 
       ไม่มี 

มีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนีกบับรษัิทฯ/บรษัิทใน
เครอื/บรษัิทรว่ม/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืนิติบคุคลทีอาจจะมี
ความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีทีผ่านมา 
- เป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน 

ลกูจา้ง หรอืทีปรกึษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ 
- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบญัชีหรือที

ปรกึษากฎหมาย) 
- มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ/ขายวตัถดิุบ/ 

สินคา้/บรกิาร/ การใหกู้ยื้มเงินหรือการกูยื้มเงิน)   
 

 
 
 

ไม่มี 
 
 
       ไม่มี 
 
        ไม่มี 

 
 
 

ไม่มี 
 
 
       ไม่มี 
 
        ไม่มี 

 

คาํนิยาม “กรรมการอ ิสระ” ของบร ิษัท  บ้านปู จาํกดั (มหาชน)   

 บริษัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระไวม้ากกว่าขอ้กาํหนดของ คณะกรรมการ
กาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เรืองคุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง 
กรรมการทีมีคณุสมบติั ดงันี 

1.  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ .  ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษัิทรว่ม       ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต ทงันี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้เกียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนนั ๆ ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีปรกึษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูมี้อาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี
ก่อนวนัทียืนคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน  ทงันี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรอืทีปรกึษา ของสว่นราชการซงึเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต 
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3.  ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็นบิดา
มารดา    คู่สมรส พีนอ้ง และบตุร  รวมทงัคู่สมรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือ
บคุคลทีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาตหรอืบรษัิทย่อย 

4.  ไม่มีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ในลักษณะทีอาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของผูที้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต
บรษัิทใหญ่     บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทียืนคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบ
กิจการ       การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเกียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ยื้ม คาํประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์
อืนทาํนองเดียวกนั ซงึเป็นผลใหผู้ข้ออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนี ทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่รอ้ยละสาม
ของสินทรพัยที์มีตวัตนสทุธิของ  ผูข้ออนญุาตหรือตงัแต่ยีสิบลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกวา่  ทงันี การ
คาํนวณภาระหนีดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูคา่ของรายการทีเกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเกียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีดงักลา่ว 
ใหน้บัรวมภาระหนีทีเกิดขนึในระหวา่งหนงึปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี 
ซงึมีผูส้อบบญัชีของผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของผู้
ขออนุญาต สังกัดอยู่ เวน้แต่ จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวันทียืนคาํขอ
อนญุาตตอ่สาํนกังาน 

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา
ทางการเงิน ซงึไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรอื      

ผู้มีอาํนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุน้ทีมีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู้
ใหบ้ริการทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัทียืนคาํ
ขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนญุาต ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซงึเป็น ผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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8.  ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของผูข้ออนญุาตหรือบรษัิทย่อย
หรอื        ไม่เป็นหุน้สว่นทีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีปรกึษา
ทีรบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทอืนซึงประกอบ
กิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของผูข้ออนญุาตหรอืบรษัิทย่อย 

9.  ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของผูข้ออนญุาต 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการอิสระทีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระ
อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย 
บรษัิทรว่ม บรษัิทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต โดยมีการตดัสินใจ
ในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

ความในขอ้ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนทีกาํหนดใหพ้ิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขอ
อนญุาตในช่วงสองปีก่อนวนัทียืนคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ใหใ้ชบ้งัคบักบัคาํขออนญุาตทียืนตอ่สาํนกังานตงัแต่
วนัที  กรกฎาคม พ.ศ.  เป็นตน้ไป 

ในกรณีทีบุคคลทีผู้ขออนุญาตแต่งตังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลทีมีหรือเคยมี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าทีกาํหนดตามขอ้ (4) หรือ ขอ้ (6) ใหผู้ข้ออนญุาต
ไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้ม 

การมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักลา่วก็ต่อเมือผูข้ออนญุาตไดจ้ดั
ใหมี้ความเห็นคณะกรรมการบริษัททีแสดงว่าไดพ้ิจารณาตามหลักในมาตรา /  แลว้ว่า การแต่งตังบุคคล
ดงักลา่วไม่มี 

ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ทีและการใหค้วามเห็นทีเป็นอิสระและจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีใน
หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแตง่ตงักรรมการอิสระดว้ย 

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ ทีทาํใหบุ้คคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑที์กาํหนด 

(ข) เหตผุลและความจาํเป็นทียงัคงหรอืแตง่ตงัใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ออนุญาตในการเสนอใหมี้การแต่งตงับุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ

อิสระ 
 

เพือประโยชนต์ามขอ้ (5) และ ขอ้ (6) คาํวา่ “หุน้สว่น” หมายความวา่ บคุคลทีไดร้บัมอบหมายจากสาํนกั
งานสอบบัญชี หรือผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผู้ลงลายมือชือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการ
ใหบ้รกิารทางวิชาชีพ (แลว้แตก่รณี) ในนามของนิติบคุคลนนั 


