
 

 

 
 

ประวตัิกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระและได้รับเสนอชื�อกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

 

นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี 

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

อายุ  

วันที�ได้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการ     

จํานวนปีที�เป็นกรรมการ  

ความเชี�ยวชาญ  

ประเภทกรรมการ   

คุณวุฒิการศึกษา 

- Certificate Ordinary National Diploma in Engineering, Colchester  Institute, UK

ประวตัิการอบรมเกี�ยวกบักรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปีย้อนหลงั

กิจการที�เป็นบริษทัจดทะเบียน
 2554-ปัจจุบนั 

 ม.ค.47–ปัจจุบนั 

กิจการที�มิใช่บริษทัจดทะเบียน
กิจการอื�นที�อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  (ณ วนัที� 16

กรรมการ: หุน้สามญั 116,400

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
บิดาของ นางสาวอณัทิกา ฤกษว์บิลูยศ์รี กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั

 

 

 

 

 

 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

ประวตัิกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระและได้รับเสนอชื�อกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  

 59 ปี 

    28 มกราคม 2547 

 14  ปี 

 บริหารจดัการธุรกิจร้านอาหาร 

 กรรมการ 

Certificate Ordinary National Diploma in Engineering, Colchester  Institute, UK  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2010 

ปีย้อนหลงั)       

กิจการที�เป็นบริษทัจดทะเบียน:ปัจจุบนั 1 แห่ง 
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ฮอท พอท จาํกดั (มหาชน)   

 กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร บริษทั ฮอท พอท จาํกดั (

กิจการที�มิใช่บริษทัจดทะเบียน:ปัจจุบนั ไม่มี 
กิจการอื�นที�อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:ไม่มี 

16 มีนาคม 2561)  

400,000 หุ้น คิดเป็น 23.892% ของหุน้ที�มีสิทธิ� ออกเสียงทั�งหมด 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ: 6,913,500 หุน้ คิดเป็น 1.419% ของหุ้นที�มีสิทธิ� ออกเสียงทั�งหมด

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
นางสาวอณัทิกา ฤกษว์ิบูลยศ์รี กรรมการ/กรรมการบริหาร/เจา้หน้าที�บริหารสายงานบริหารจดัการ

การประชุมคณะกรรมการบริษทั  9/10 ครั� ง   

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

ประวัติกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระและได้รับเสนอชื�อกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง 

 

  

   

)   

(มหาชน) 

 

ออกเสียงทั�งหมด 

เจา้หนา้ที�บริหารสายงานบริหารจดัการ 



 

 

  สิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 เพื�อใชแ้ทนสิ�งที�ส่งมาดว้ย 
 

ประวตัิกรรมการ

นางสิริพร ปิ� นประยงค์ 

อายุ  61 ปี 

ความเชี�ยวชาญ     ดา้นบริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    บญัชีการเงิน และงานเลขานุการบริษทั

เสนอชื�อแต่งตั�งเป็น  กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา 

 -ปริญญาโท สาขาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยันเรศวร

 -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเงิน วิชาโทบญัชี

 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 - Certificate in Compensation Workshop

 - Certificate in Human Resources Management

 - Certificate in the Seven Habits of Highly Effective People
 

ประวตัิการอบรมเกี�ยวกบักรรมการ: สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 - Role of the Compensation Committee (RCC) 

 - Company Secretary Program (CSP) 

 - Effective Minute Taking (EMT)  

 - Role of the Chairman Program (RCP) 34

 - Director Accreditation Program (DAP) 

 - Advanced Audit Committee Program (AACP) 

 - Ethical Leadership Program (ELP) 

 - Risk Management Program for Co

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลงั  

กจิการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน: ปัจจุบนั 

  บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากดั 

 2537-ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการสายบริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

  เลขานุการบริษทั

  
 

 

เพื�อใชแ้ทนสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 ฉบบัเดิมในหนา้ที� 40 และ 41 

ประวตัิกรรมการใหม่ที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อแทนกรรมการที�ลาออก 

 

 

ดา้นบริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

บญัชีการเงิน และงานเลขานุการบริษทั 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

มหาวิทยาลยันเรศวร        

วิชาเอกการเงิน วิชาโทบญัชี) มหาวิทยาลยั Roosevelt เมืองชิคาโก  

Certificate in Compensation Workshop 

Certificate in Human Resources Management 

Certificate in the Seven Habits of Highly Effective People 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

he Compensation Committee (RCC)  1/2006 

Company Secretary Program (CSP)  13/2005  

 8/2007  

Role of the Chairman Program (RCP) 34/2014 

Director Accreditation Program (DAP)  SEC/2014 

Advanced Audit Committee Program (AACP)  16/2014 

Ethical Leadership Program (ELP)  2/2015 

Program for Corporate Leaders (RCL) 5/2016 

       

ปัจจุบนั 1 แห่ง 

บริษัท ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เลขานุการบริษทั 
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กจิการที�มิใช่บริษัทจดทะเบียน:  ปัจจุบนั 
   Transpo International Co.,

 2530-2537 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน

   NMB

 2527-2530 เจา้หนา้ที�ฝ่ายบญัชีและการเงิน

   สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน

 2550-2559 กรรมการ

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 2550-2552 อุปนายกสมาคม

 2542-2549 เลขาธิการ และกรรมการ

 
กจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   (ณ วนัที� 16 มีนาคม 

ผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อเป็นกรรมการ: 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 

การมี /ไม่มีส่วนได้เสียในลกัษณะต่างๆ กบับริษัท

ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ที�ผ่านมา : 

 - ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดร้ับเงินเดือนประจาํ

 - ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย

 - ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ยา่งอิสระ
 

ปัจจุบนั ไม่มี 
Transpo International Co., Ltd. 

ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน    

NMB-Minebea Thai Co., Ltd. 

เจา้หนา้ที�ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

กรรมการ 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

อุปนายกสมาคม 

เลขาธิการ และกรรมการ     

กจิการอื�นที�อาจทําให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์: ไม่มี  

มีนาคม 2561)  

: ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

กบับริษัท บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งใน

ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดร้ับเงินเดือนประจาํ

เช่น ผูส้อบบญัชี ที�ปรึกษากฎหมาย) 

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที�ไดอ้ย่างอิสระ 

  

/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย

ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที�ปรึกษาที�ไดร้ับเงินเดือนประจาํ 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 



 

 

 
 

นิยามกรรมการอิสระของบริษทั

ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั�

กรรมการอิสระรายนั�นๆดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรา

ควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 

ตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่

สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร

การเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน

เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอาํ

ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดรั้บแต่งตั�งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ� งมี

ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 

อิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�

ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งไดร้ับค่าบริการเกินกว่า 

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ

ทางวิชาชีพนั�นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

นิยามกรรมการอิสระ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษทั เท่ากบั ขอ้กาํหนดขั�นตํ�าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั�งนี� ให้นับรวมการถือหุ้นของผูที้�เกี�ยวข้องของ

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดรั้บแต่งตั�งให้เขา้ดาํรง

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่

ตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บ

การเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

รือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน

เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

ย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ปีก่อนวนัที�ไดรั้บแต่งตั�งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

ะไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ� งมี

ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดรั้บแต่งตั�งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�

ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งไดร้ับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ

ทางวิชาชีพนั�นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดรั้บแต่งตั�งให้เขา้

ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

ขอ้กาํหนดขั�นตํ�าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

งนี� ให้นับรวมการถือหุ้นของผูที้�เกี�ยวข้องของ

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

ยใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ปีก่อนวนัที�ไดรั้บแต่งตั�งให้เขา้ดาํรง

ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่

ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดร้ับ

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

รือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั�งไม่

เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั

นาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

ะไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ� งมี

ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่

นวนัที�ไดรั้บแต่งตั�งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�

ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ

ปีก่อนวนัที�ไดรั้บแต่งตั�งให้เขา้

ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ



 

 

 
 

 

8.  ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทั

ยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนยัในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�

รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 

กิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั

กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับ

จะแจง้พร้อมกบัการรายงานขอ้มูลประวติักรรมการ ณ สิ�นปี สาํหรับจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

1) และรายงานประจาํปีของบริษทั  

 

 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทั

ยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที�มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�

รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัอื�น ซึ� งประกอบ

กิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั

กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 

จะแจง้พร้อมกบัการรายงานขอ้มูลประวตัิกรรมการ ณ สิ�นปี สาํหรับจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทั

ยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนยัในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�

หุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัอื�น ซึ� งประกอบ

ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

รองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั� ง โดย

จะแจง้พร้อมกบัการรายงานขอ้มูลประวตัิกรรมการ ณ สิ�นปี สาํหรับจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-


