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                        สิงทสี่งมาด้วย   
                 ( ประกอบการพิจารณาวาระที 4) 

ประวัตยิ่อของบุคคลทไีด้ร ับการเสนอชือเป็นกรรมการ   

. นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ 

ประเภทกรรมการทเีสนอใหไ้ด้ร ับแต่งตัง กรรมการ  

อายุ   64 ปี 

สัญชาติ   ไทย 

 

ประวัตกิารศึกษา ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
การฝึกอบรม - อบรมหลกัสตูรการลงทนุ Ultra Wealth – Invest Like a Master รุน่ที 2 
 - อบรมหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที 5 จากสถาบนัวิทยาการ

พลงังาน  
 - อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุน่ที 1 จากสมาคมบรษัิทจด

ทะเบียนไทย 
 - อบรมหลกัสตูร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT) รุน่ที 5 จาก

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 - อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที 161/2555 จากสมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 - อบรมหลกัสตูร The Senior Executive Program รุน่ที 9 จากสถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร์

แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 - อบรมหลกัสตูร Management Problem Solving and Decision Making Program  Kepner – 

Tregoe, International, Princeton, New Jersey, U.S.A 
สาขาทมีีความเชยีวชาญ - Management , Business Relations Strategic and Marketing 
ประสบการณ ์ - ประธานกรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการบรหิาร กลุม่มิตรผล 
 - ประธานเจา้หนา้ทีกลุม่ธุรกิจกลุ่มงานออ้ย กลุม่มิตรผล 
 - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่งานพฒันาและจดัการดา้นออ้ย กลุ่มมิตรผล 
  จาํนวนบร ิษัททดีาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ  

บร ิษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทร ัพยฯ์               1                       แหง่  
- บรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 
บร ิษัททไีม่จดทะเบยีนในตลาดหลักทร ัพย  ์             3                      แหง่ 
- บรษัิท นาํตาลมิตรผล จาํกดั 
- บรษัิท นาํตาลมิตรสยาม จาํกดั 
- บรษัิท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จาํกดั       
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                         (ประกอบการพิจารณาวาระที 4) 

                                                                                                   . นายบรรเทิง วอ่งกศุลกิจ 

ดาํรงตาํแหน่งเป็น  กรรมการบรษัิทบา้นป ูจาํกดั (มหาชน)   ตังแต่   เมษายน  จนถึงปัจจบุนั (รวม 7 ปี) 
 

การเข ้าประชุม  ปี 2563 ปี 2562 

คณะกรรมการบรษัิท 11/13        12/12 

คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน 8/8        4/6 

 

การถอืห ุน้ในบร ิษัทฯ   จาํนวน 4,329,228  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ  0.09 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงของบรษัิทฯ 

กิจการทแีข ่งขนั /กิจการอ ืนทอีาจทาํใหข้ ัดแย้งทางผลประโยชนต์่อบร ิษัท   -ไม่มี- 
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  (ประกอบการพิจารณาวาระที 4) 

2. นายองอาจ เอืออภิญญกลุ   

ประเภทกรรมการทเีสนอใหไ้ด้ร ับแต่งตัง กรรมการ 

อายุ   65 ปี 

สัญชาติ              ไทย 

 

ประวัตกิารศึกษา B.S. (Mechanical Engineering), University of  Missouri, Columbia, U.S.A. 
การฝึกอบรม - อบรมหลกัสตูร The Senior Executive Program รุน่ที 3  จากสถาบนับณัฑิต

บรหิารธุรกิจศศินทรแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 - ปรญิญาบตัร วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัรว่มเอกชน (วปรอ. ) 
 - อบรมหลกัสตูร Directors Certificate Program (DCP) รุน่ที 23/2545 จากสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 - ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที 8 จากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  
 - อบรมหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารงานพฒันาเมือง (มหานคร) รุน่ที  จาก

สถาบนัพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร 
 - อบรมหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการ พลงังาน (วพน.) รุน่ที  จากสถาบนั

วิทยาการพลงังาน 
 - อบรมหลกัสตูร ผูบ้รหิารกระบวนการยติุธรรมระดบัสงู (บยส.) รุน่ที 17จากสถาบนัพฒันา

ขา้ราชการฝ่ายตลุาการศาลยติุธรรม  
 - อบรมหลกัสตูร นกับรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ 

(วธอ.) รุน่ที จากสถาบนัวิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม 
 - อบรมหลกัสตูร Top Executive Program in Commerce and Trade รุน่ที  จาก

มหาวิทยาลยัหอการไทย 
 - อบรมหลกัสตูร การปฏิรูปธุรกิจและสรา้งเครอืข่ายนวตักรรม (BRAIN) รุน่ที  

จากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) 
 - อบรมหลกัสตูร การบรหิารการท่องเทียวสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (กสท.) รุน่ที  จากศนูย์

พฒันาวิชาการดา้นตลาดการท่องเทียว 
 - อบรมหลกัสตูร ABC สถาบนัพฒันาความคิดสรา้งสรรคเ์ชิงธุรกิจ รุน่ที 8/2018 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 - อบรมหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นนวตักรรมบรกิาร (ToPCATS) รุน่ 2 จาก

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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                                                                               (ประกอบการพิจารณาวาระที 4) 
                                                                                   2. นายองอาจ เอืออภิญญกลุ  

 
สาขาทมีีความ
เช ียวชาญ 

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

ตาํแหน่งปัจจุบัน  - กรรมการ บรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนบร ิษัททดีาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ  

บร ิษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทร ัพยฯ์               1                       แหง่  
- บรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 
บร ิษัททไีม่จดทะเบยีนในตลาดหลักทร ัพย  ์         -   ไม่มี   -              

ดาํรงตาํแหน่งเป็น  กรรมการบรษัิทบา้นป ูจาํกดั (มหาชน)   ตงัแต ่  กรกฎาคม  จนถึงปัจจบุนั (รวม 38 ปี) 

การเข ้าประชุม  ปี  2563 ปี   2562 
คณะกรรมการบรษัิทฯ   13/13 12/12 

 

การถอืห ุน้ในบร ิษัทฯ    5,595,200 หุน้ คิดเป็น รอ้ยละ .  ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงของบรษัิทฯ 
   

กิจการทีแข่งขนั/กิจการอืนทีอาจทาํใหข้ดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท  -ไม่มี  
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                                                                                                                (ประกอบการพิจารณาวาระที 4)    

3. นายวีระเจตน ์ วอ่งกศุลกิจ  

ประเภทกรรมการทเีสนอใหไ้ด้ร ับแต่งตัง กรรมการ 

อายุ 56  ปี 

สัญชาติ  ไทย 

 

ประวัตกิารศึกษา - Bachelor of Science (Finance) , Babson College, Massachusetts, U.S.A. 
การฝึกอบรม - อบรมหลกัสตูร Directors Certificate Program (DCP) รุน่ที 24/2545 จากสมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 - อบรมหลกัสตูร TLCA Executive Development Program รุน่ที 13 จากสมาคมบรษัิทจด

ทะเบียนไทย                        
 - อบรมหลกัสตูร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุน่ที 2 จากสมาคม

บรษัิทจดทะเบียนไทย และ International Institute for Management Development (IMD) 
 - อบรมหลกัสตูร Leadership Communication Certification Program 2561 จาก Thailand 

Management Association (TMA) 
 - อบรมหลกัสตูร Senior Executive Program 2019 (SEP) รุน่ที 33 จากสถาบนับณัฑิต

บรหิารธุรกิจศศินทรแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั รว่มกบั The Kellogg School of 
Management and the Wharton School 

 - อบรมหลกัสตูร Board that Make a Difference (BMD) รุน่ที 10/2563 จากสมาคม 
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

สาขาทมีีความ
เช ียวชาญ 

- Finance, Account, Marketing, Management, Business Relations and Economics 

ประสบการณ ์ - กรรมการ บรษัิท พาเนลพลสั จาํกดั 
 - กรรมการบรษัิท ยไูนเต็ดแสตนดารด์เทอรมิ์นลั จาํกดั (มหาชน) 
จาํนวนบร ิษัททดีาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ  

บร ิษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทร ัพยฯ์               1                       แหง่  
- บรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 
บร ิษัททไีม่จดทะเบยีนในตลาดหลักทร ัพย  ์             3                      แหง่ 
- บรษัิท นาํตาลมิตรผล จาํกดั 
- บรษัิท นาํตาลมิตรสยาม จาํกดั 
- บรษัิท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จาํกดั       

 

ดาํรงตาํแหน่งเป็น        กรรมการบรษัิทบา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 1 มิถนุายน 2553 จนถึงปัจจบุนั  (รวม  ปี) 
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           3.  นายวีระเจตน ์ วอ่งกศุลกิจ 

                                                                                                                                (ประกอบการพิจารณาวาระที 4) 

การเข ้าประชุม* ปี 2563 ปี 2562 
คณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 12/13 
   4/4 

 12/12 
  4/4 

  

การถอืห ุน้ในบร ิษัทฯ   8,008,209 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ  0.16 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงของบรษัิทฯ 

กิจการทีแข่งขนั/กิจการอืนทีอาจทาํใหข้ดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท  -ไม่มี- 
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                                                                                                      (ประกอบการพิจารณาวาระที 4) 

. นางสมฤดี ชยัมงคล     

ประเภทกรรมการทเีสนอใหไ้ด้ร ับแต่งตัง กรรมการ  

อายุ  59 ปี 
 

สัญชาติ  ไทย 

 

ประวัตกิารศึกษา ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
การฝึกอบรม - Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School of Business 

Administration, Boston, USA 
 - อบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที 78/2549 จากสมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที 18 จากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
 - อบรมหลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกิจอตุสากรรมและการลงทนุ (วธอ.)รุน่ที 

2 จากสถาบนัวิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม  
สาขาทมีีความ
เช ียวชาญ 

Finance/Account , Management , Business Relation , Economics and 
Strategic/International 

ประสบการณ ์ ผูอ้าํนวยการสายอาวโุส-การเงิน บรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 
ตาํแหน่งปัจจุบัน  ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร บรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 
จาํนวนบร ิษัททดีาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ  

บร ิษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทร ัพยฯ์              2                       แหง่  
- บรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 
- บรษัิท บา้นป ูเพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 
บร ิษัททไีม่จดทะเบยีนในตลาดหลักทร ัพย  ์            6                      แหง่ 
- บรษัิท บีแอลซีพี เพาเวอร ์จาํกดั 
- บรษัิท บา้นป ูเน็กซ ์จาํกดั 
- บรษัิท บา้นป ูมินเนอรลั จาํกดั 
- บรษัิท บา้นป ูอินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั 
- บรษัิท เพาเวอร ์เวียดนาม จาํกดั 
- บรษัิท บา้นป ูอินโนเวชนั แอนด ์เวนเจอรส์ จาํกดั  
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                                                                                                                                                                                                      4.   นางสมฤดี ชยัมงคล     

                                                                                                                                (ประกอบการพิจารณาวาระที 4)   

ดาํรงตาํแหน่งเป็น  กรรมการบรษัิทบา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 4 เมษายน 2558 จนถึงปัจจบุนั   (รวม   ปี) 
 

การเข ้าประชุม  ปี  2563 ปี   2562 
คณะกรรมการบรษัิทฯ 13/13   12/12 

 

การถอืห ุน้ในบร ิษัทฯ   5,885,910 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ  0.12 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงของบรษัิทฯ 

กิจการทีแข่งขนั/กิจการอืนทีอาจทาํใหข้ดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษัิท      -ไม่มี-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ทไีด้ร ับการเสนอชือมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอ ิสระ (ไม่มีกรรมการอ ิสระทไีด้ร ับการเสนอ
ชือในรอบนี) 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์    

การถือหุน้ในบรษัิทฯ 
- จาํนวนหุน้ 
- สดัสว่นของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออก

เสียงทงัหมด 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

เป็นผูท้ีเกียวขอ้งหรอืญาติสนิทของ
ผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ  
บรษัิทฯ/ บรษัิทย่อย 

     
        ไม่มี 

 
       ไม่มี 

  
     ไม่มี 

มีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนี
กบับรษัิทฯ/บรษัิทในเครอื/บรษัิทรว่ม/
ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืนิติบคุคลที
อาจจะมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอื
ในช่วง 2 ปีทีผ่านมา 
- เป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มในการ

บรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอื
ทีปรกึษาทีไดร้บัเงินเดือนประจาํ 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น
ผูส้อบบญัชีหรอืทีปรกึษา
กฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น 
การซือ/ขายวตัถดิุบ/ สินคา้/
บรกิาร/ การใหกู้ย้มืเงินหรอืการ
กูย้ืมเงิน)   

 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
       ไม่มี 
 
 
        ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
       ไม่มี 
 
 
        ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
       ไม่มี 
 
 
        ไม่มี 

 

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

 บรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระไวม้ากกวา่ขอ้กาํหนดของ คณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เรอืงคณุสมบติัของกรรมการอิสระ กลา่วคือ “กรรมการอิสระ” หมายถงึ กรรมการทีมี
คณุสมบติั ดงันี 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ .  ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย 
บรษัิทรว่ม       ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต ทงันี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้เกียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนนั ๆ ดว้ย 
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2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีปรกึษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรอืผูมี้
อาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม บรษัิทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของผู้
มีอาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทียืนคาํขอ
อนญุาตตอ่สาํนกังาน  ทงันี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีปรกึษา 
ของสว่นราชการซงึเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต 

3. ไม่เป็นบคุคลทีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเป็นบิดา
มารดา    คูส่มรส พีนอ้ง และบตุร  รวมทงัคูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืบคุคลที
จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาตหรอืบรษัิทย่อย 

4. ไม่มีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูมี้อาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่
เป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของผูที้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัผูข้ออนญุาตบรษัิทใหญ่     
บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทียืนคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนงึ รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกิจการ       
การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกียวกบัสินทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความชว่ยเหลือทางการเงิน 
ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ยื้ม คาํประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณอ์ืนทาํนองเดียวกนั ซงึเป็น
ผลใหผู้ข้ออนญุาตหรอืคูส่ญัญามีภาระหนี ทีตอ้งชาํระตอ่อีกฝ่ายหนงึ ตงัแตร่อ้ยละสามของสินทรพัยที์มีตวัตนสทุธิของ  
ผูข้ออนญุาตหรอืตงัแตยี่สิบลา้นบาทขนึไป แลว้แตจ่าํนวนใดจะตาํกวา่  ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักลา่วใหเ้ป็นไปตาม
วิธีการคาํนวณมลูคา่ของรายการทีเกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํ
รายการทีเกียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพจิารณาภาระหนีดงักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีทีเกิดขนึในระหวา่งหนงึปีก่อน
วนัทีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้
อาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซงึมี
ผูส้อบบญัชีของผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต 
สงักดัอยู่ เวน้แต ่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทียืนคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซงึรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นทีปรกึษากฎหมายหรอืทีปรกึษา
ทางการเงิน ซงึไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรอื      
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ผูมี้อาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิาร
ทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัทียืนคาํขออนญุาตตอ่
สาํนกังาน 

7.   ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัการแตง่ตงัขนึเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนญุาต ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อ
หุน้ซงึเป็น ผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของผูข้ออนญุาตหรอืบรษัิทย่อย
หรอื        ไม่เป็นหุน้สว่นทีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีปรกึษาทีรบั
เงินเดือนประจาํ หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหนงึของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษัิทอืนซงึประกอบกิจการทีมี
สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของผูข้ออนญุาตหรอืบรษัิทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอนืใดทีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของผูข้ออนญุาต 

ภายหลงัไดร้บัการแตง่ตงัใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอสิระอาจ
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม 
บรษัิทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อาํนาจควบคมุของผูข้ออนญุาต โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได ้

ความในขอ้ (2) (4) (5) และ (6) ในสว่นทีกาํหนดใหพ้ิจารณาคณุสมบติัของกรรมการอิสระของผูข้ออนญุาต
ในช่วงสองปีกอ่นวนัทียืนคาํขออนญุาตตอ่สาํนกังาน ใหใ้ชบ้งัคบักบัคาํขออนญุาตทียืนตอ่สาํนกังานตงัแตว่นัที  
กรกฎาคม พ.ศ.  เป็นตน้ไป 

ในกรณีทีบคุคลทีผูข้ออนญุาตแตง่ตงัใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลทีมีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจหรอืการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูคา่ทีกาํหนดตามขอ้ (4) หรอื ขอ้ (6) ใหผู้ข้ออนญุาตไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้ม 

 การมีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรอืการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่วก็ตอ่เมือผูข้ออนญุาตได้
จดัใหมี้ความเห็นคณะกรรมการบรษัิททีแสดงวา่ไดพ้ิจารณาตามหลกัในมาตรา /  แลว้วา่ การแตง่ตงับคุคลดงักลา่ว
ไม่มี 

ผลกระทบตอ่การปฏิบติัหนา้ทีและการใหค้วามเห็นทีเป็นอิสระและจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูตอ่ไปนีในหนงัสือ
นดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแตง่ตงักรรมการอิสระดว้ย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจหรอืการใหบ้รกิารทางวิชาชีพ ทีทาํใหบ้คุคลดงักลา่วมีคณุสมบติัไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์กาํหนด 

(ข) เหตผุลและความจาํเป็นทียงัคงหรอืแตง่ตงัใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ออนญุาตในการเสนอใหมี้การแตง่ตงับคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
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เพือประโยชนต์ามขอ้ (5) และ ขอ้ (6) คาํวา่ “หุน้สว่น” หมายความวา่ บคุคลทีไดร้บัมอบหมายจากสาํนกั
งานสอบบญัชี หรอืผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือชือในรายงานการสอบบญัชี หรอืรายงานการใหบ้รกิารทาง
วิชาชีพ (แลว้แตก่รณี) ในนามของนิติบคุคลนนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


