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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

1. ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ  (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564) 

1.1  นายประสาร ไตรรัตนว์รกุล 

อายุ 69 ปี 

เป็นกรรมการทีม่ีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ   

ต าแหน่ง 
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระ 
- 21 มิถุนายน 2562 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัท่ี 26 สิงหาคม 2562 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง

กรรมการและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน และ 2 ปี 4 เดือน 
ตามล าดบั)  

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรฐัอเมริกา 
- Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรฐัอเมริกา 
- Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology ประเทศไทย 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
- เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซธุ่รกิจของบริษัท  
- ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นตลาดผูบ้ริโภค ตลาดบรรจภุณัฑอ์าหาร ตลาดบรรจภุณัฑด์า้นสขุภาพและการแพทย ์
- ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภมูิภาค การบริหารความแตกตา่งทางวฒันธรรม 
- ดา้นการก ากบัดแูลกิจการ บรหิารองคก์รขนาดใหญ่ การบรหิารทรพัยากรบคุคล 
- ดา้นการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- ดา้นกฎหมายธุรกิจและการลงทนุ การควบรวมกิจการ 
- ดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูล 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
-ร่าง- 
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (จ านวน 3 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ  บริษัทเซน็ทรลั รีเทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ บริษัทพฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (เริ่มเป็นกรรมการอิสระตัง้แต่ 2559) 
- ตัง้แต ่2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  

(เริ่มเป็นกรรมการอิสระเมื่อวนัท่ี 26 สิงหาคม 2562) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 15 แห่ง) 
• ตัง้แต ่2564 ประธานคณะกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
• ตัง้แต ่2564 ประธานคณะกรรมการ บริษัทตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
• ตัง้แต ่2564 ประธานคณะกรรมการกองทนุสง่เสริมการพฒันาตลาดทนุ 
• ตัง้แต ่2564 กรรมการอ านวยการ วชิราวธุวิทยาลยั 
• ตัง้แต ่2562 ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์
• ตัง้แต ่2561 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 
• ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จ ากดั 
• ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัททนุลดาวลัย ์จ ากดั 
• ตัง้แต ่2560 กรรมการ คณะกรรมการบริหารจดัการทรพัยส์ิน วชิราวธุวิทยาลยั 
• ตัง้แต ่2560 กรรมการ โครงการทนุเลา่เรียนหลวงส าหรบัพระสงฆไ์ทย 
• ตัง้แต ่2560 Chairman of the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI) 
• ตัง้แต ่2559 ท่ีปรกึษาอาวโุส กลุม่บริษัทเซน็ทรลั 
• ตัง้แต ่2559 กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ คณะกรรมการจดัการทรพัยส์นิ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• ตัง้แต ่2558 ท่ีปรกึษา ส านกังานทรพัยส์ินพระมหากษัตริย ์
• ตัง้แต ่2541 กรรมการ  และกรรมการบริหาร สภากาชาดไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือ ต าแหน่งทีส่ าคัญ 
• 2561 - 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
• 2561 - 2563 ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• 2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นเศรษฐกิจ 
• 2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศกึษา 
• 2560 - 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัการจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงานรฐั 
• 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการตอ่ตา้นการทจุริตแห่งชาติ 
• 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
• 2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 
• 2553 - 2558 ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย 
• 2547 - 2553 กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
• 2542 - 2546 เลขาธิการ ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท    8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง:     (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 

 

1.2 นางผ่องเพญ็ เรืองวีรยุทธ 

อายุ 66 ปี 

เป็นกรรมการทีม่ีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ  

ต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระ 
- 21 มิถนุายน 2562 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการและมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจนถงึเดือนธนัวาคม 

2564 เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน)  
คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- Master of Business Administration (Finance), Katholieke University ประเทศเบลเยียม 
- บญัชีมหาบณัฑิต สาขาวิชาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   
- บญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- Advanced Management Program, Wharton School of Management ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 3 
- หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม” (นมธ.) รุน่ท่ี 3 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลกัสตูรตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในสินทรพัยต์า่งประเทศ การบริหารความเสี่ยง การด าเนินนโยบายการเงิน 

และการธนาคารกลาง 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นการก ากบัดแูลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- ดา้นการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

- Director Certification Program (DCP) 262/2018 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (ไมมี่) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 7 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ากับกองทุนเพ่ือรกัษาสภาพคล่องของการระดมทุนใน

ตลาดตราสารหนี ้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2564 ประธานคณะอนกุรรมการนโยบายทางการเงิน กองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสริมสขุภาพ 
- ตัง้แต ่2563 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
- ตัง้แต ่2562 ประธานคณะอนุกรรมการก ากบัดแูลการลงทุนหาผลประโยชนจ์ากเงินและทรพัยส์ินของกองทุน 

กองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 
- ตัง้แต ่2562 กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ สภามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
- ตัง้แต ่2562 ผูพิ้พากษาสมทบ ศาลทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 
- ตัง้แต ่2560 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกองทนุดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ (ABFTH) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ต าแหน่งทีส่ าคัญ 

- 2561 – 2563 อนกุรรมการ ในคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
- 2561 กรรมการ ในคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
- 2559 – 2564 อนกุรรมการ ในคณะอนกุรรมการบริหารการลงทนุ กองทนุประกนัสงัคม 
- 2559 – 2563 ประธานคณะกรรมการ บริษัทบริหารสนิทรพัยส์ขุมุวิท จ ากดั  
- 2558 – 2559 ท่ีปรกึษาผูว้า่การ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- 2556 – 2560 กรรมการ ในคณะกรรมการคา่จา้ง ชดุท่ี 19 กระทรวงแรงงาน 
- 2555 – 2558  กรรมการ ในคณะกรรมการกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทนุบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 
- 2555 – 2558  กรรมการ ในคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 รองผูว้า่การ ดา้นเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- 2553 – 2554 ผูช้่วยผูว้า่การ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- 2552 – 2553 ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง สายนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- 2548 – 2552 ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินส ารอง สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท   8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564   1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
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จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง:     (ไมม่)ี 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 

 
1.3 นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ ์

อายุ 62 ปี 

เป็นกรรมการทีม่ีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ  

ต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน   

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระ 
- 24 มีนาคม 2563 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการและมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม 

2564 เป็นเวลา 1 ปี 9 เดือน)  

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัซานตาคลารา่ สหรฐัอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
- ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์(เทคโนโลยีการผลิตสตัว)์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี  

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจ การน าเทคโนโลยีดิจิทลัมา

ใชใ้นการท างาน  
- ดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
- Director Certification Program (DCP) 70/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (ไมม่)ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 57 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ บริษัทโซดาบิซ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ บริษัทกวิ จ ากดั  
- ตัง้แต ่2563 กรรมการ บริษัทสฤก จ ากดั 
- ตัง้แต ่2539 กรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ กลุม่บริษัทเบทาโกร (32 บริษัท) 
- กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคณุวฒิุ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั  
- กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคณุวฒิุ มหาวิทยาลยัซีเอม็เคแอล  



 

17 

- กรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัซีเอม็เคแอล 
- กรรมการสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี (มจธ.) 
- ประธานคณะกรรมการสง่เสริมมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี (มจธ.)  
- กรรมการอ านวยการส านกัเคเอก็ซ ์  
- กรรมการยทุธศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 
- กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
- กรรมการบริหารสถาบนัการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรมเกษตร (สท.)    
- ท่ีปรกึษา คณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (กสว.) 
- ท่ีปรึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษาภารกิจการส่งเสริมระบบการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

ส  านกังานคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) 
- กรรมการอ านวยการสนบัสนนุการวิจยัและนวตักรรม ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
- กรรมการผูท้รงคณุวฒิุท่ีปรกึษาการจัดท ากรอบนโยบายและยุทธศาสตรด์า้นการอดุมศึกษาและพฒันาก าลงัคน

ของประเทศ ส  านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.)    
- กรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาก าลงัคนใหม้ีทักษะชัน้สูงตามความตอ้งการของประเทศ กระทรวงการ

อดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 
- กรรมการพฒันานวตักรรมการบริหารจดัการสถานศกึษาในรูปแบบ Partnership School เพ่ือรองรบัการขบัเคลื่อน

การปฏิรูปการศกึษาตามนโยบาย Thailand 4.0  ส านกัคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)   
- กรรมการบริหาร หอการคา้นานาชาติแห่งประเทศไทย    
- กรรมการในคณะกรรมการสง่เสริมความรว่มมือภาคสงัคม มลูนิธิรางวลัสมเดจ็เจา้ฟ้ามหาจกัรี 
- กรรมการสรรหากรรมการอ านวยการ สมาคมนิสิตเก่าจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ ์  
- ท่ีปรกึษา คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ท่ีปรกึษา คณะกรรมการนวตัรกรรมแห่งชาติ (สนช.) 
- ประธานมลูนิธิสายธาร 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- 2562 – 2564     กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ ในคณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) 
- 2561 – 2564     กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคณุวฒิุ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- 2561 – 2564     ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
- 2560 – 2564     ประธานกรรมการมลูนิธิเบทาโกร 
- 2558 – 2564     กรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
- 2561 - 2562       คณะกรรมการด าเนินงานพฒันานวตักรรมการบริหารจดัการสถานท่ีศกึษาในรูปแบบ  

   Partnership School ส  านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
- 2560 – 2562  คณะท างานท่ีปรกึษารฐัมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศกึษาธิการ  

  (ศ. คลินิก นพ. อดุม คชินทร) 
- 2559 - 2562   กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒิุ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- 2557 - 2561  กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒิุ สถาบนัอาชีวศกึษาเกษตรภาคกลาง 
- 2556 - 2561  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เครือเบทาโกร 
- 2556 - 2559  กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒิุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- 2530 - 2556  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เครือเบทาโกร   



 

18 

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท    8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  7/7 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564)  
- ของตนเอง:     (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 

หมายเหต:ุ   ตามท่ีนายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทใน
เครือของเบทาโกร ซึ่งมีความสมัพันธท์างธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัทเกินกว่า 20 ลา้นบาทขึน้ไปนัน้ 
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์ และกรรมการท่ีไดร้บัเสนอช่ือกลบัเขา้เป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง) ไดพิ้จารณาตามหลกัความไวว้างใจและการปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั 
และซื่อสตัยส์จุริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) แลว้ มีความเห็นว่านายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์ มีคณุสมบตัิ
เหมาะสม และเห็นว่าความสมัพันธท์างธุรกิจดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ี และการให้
ความเห็นท่ีเป็นอิสระของนายวนสั แตไ้พสิฐพงษ ์ในฐานะกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท  

 
1.4 นายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติ 

อายุ 56 ปี 

เป็นกรรมการทีม่ีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ  

ต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระ 
- 24 มีนาคม 2563 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง

กรรมการและมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธนัวาคม 2564 เป็นเวลา 1 ปี 9 เดือน และ 9 เดือน ตามล าดบั)  

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- Master of Business Administration จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State University สหรฐัอเมริกา 
- Strategic Leaders Program: Vision, Strategy, and Managing the Organization to Drive Results, Michigan 

Ross Executive Education, University of Michigan สหรฐัอเมริกา 
- Advanced Human Resource Executive Program, Michigan Ross Executive Education, University of Michigan 

สหรฐัอเมริกา 
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- Leading in a Disruptive world (LDW), Stanford Center for Professional Development, Stanford University สหรฐัอเมริกา 
- Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุน่ท่ี 57) 
- สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุน่ท่ี 16) 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นธุรกิจหลกัของบริษัทและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซธุ่รกิจของบริษัท  
- ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือของงบการเงิน 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นตลาดผูบ้ริโภค ตลาดบรรจภุณัฑอ์าหาร ตลาดบรรจภุณัฑด์า้นสขุภาพและการแพทย ์
- ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภมูิภาค และการบริหารความแตกตา่งทางวฒันธรรม 
- ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจ การน าเทคโนโลยีดิจิทลัมา

ใชใ้นการท างาน  
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (ไมม่ี) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 24 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ บริษัทจีเอเบิล จ ากดั 
- ตัง้แต ่2562  ท่ีปรกึษา  หอการคา้ไทย 
- ตัง้แต ่2560  กรรมการ บริษัทไอคอนิค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
- ตัง้แต ่2558  กรรมการ บริษัทท๊อปที 2015 จ ากดั 
- ตัง้แต ่2556 กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุม่บริษัทนนัยางเท็กซไ์ทล ์(19 บริษัท) 
- ตัง้แต ่2544  กรรมการ บริษัทแพดดี ้โฮลดิง้ จ  ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- ด ารงต าแหน่งในบริษัทย่อยของกลุม่บริษัทนนัยางเท็กซไ์ทล ์
- กรรมการ  สมาคมอตุสาหกรรมฟอกยอ้มพิมพแ์ละตกแตง่สิ่งทอไทย 
- กรรมการ  สมาคมอตุสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท    8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100)*  
4. เขา้รว่มประชมุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 2/2 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100)*  
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จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564)  
- ของตนเอง:  (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  1,042 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00002) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 

หมายเหต:ุ  
1. *ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาถึงวนัท่ี 26 เมษายน 2564 และไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน แทนนายชมุพล ณ ล าเลียง โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 เมษายน 2564 

2. ตามท่ีนายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ เป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการ และผูถื้อหุน้ทางออ้ม ในกลุม่บริษัทนนัยาง
เท็กซไ์ทล ์และบริษัทในเครือ ซึ่งมีความสมัพันธท์างธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัทเกินกว่า 20 ลา้นบาทขึน้ไปนัน้ 
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ และกรรมการที่ไดร้บัเสนอช่ือกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง) ไดพิ้จารณาตามหลกัความไวว้างใจและการปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุริต
ของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) แลว้ มีความเห็นว่านายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบตัิ มีคณุสมบตัิเหมาะสม และเห็นว่าความสมัพันธ์
ทางธุรกิจดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระของนายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติ 
ในฐานะกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท   
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2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ่ จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

1. นายประสาร  ไตรรตันว์รกลุ ไมม่ี ไมม่ี 

2. นางผ่องเพ็ญ  เรืองวีรยทุธ ไมม่ี ไมม่ี 

3. นายวนสั  แตไ้พสิฐพงษ ์ ไมม่ี ไมม่ี 

4. นายวิบลูย ์ ตวงสิทธิสมบตัิ 

                                      คูส่มรส   

ไมม่ี 

1,042 

ไมม่ี 

0.00002 

 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ่ 

บริษัทจดทะเบียนอืน่ในประเทศไทย บริษัท/กิจการอื่น 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน 

ในประเทศไทย) 

บริษัท/กิจการทีอ่าจท า
ให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชนห์รือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร 

1. นายประสาร  
    ไตรรตันว์รกลุ 

3 แหง่ 

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน 
บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
บรษัิทพฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ  
บรษัิทเซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

15 แหง่ ไมม่ี 

2. นางผ่องเพ็ญ  
    เรืองวีรยทุธ 

ไมม่ี ไมม่ี 7 แหง่ ไมม่ี 

3. นายวนสั  
    แตไ้พสิฐพงษ ์

ไมม่ี ไมม่ี 57 แหง่ ไมม่ี 

4. นายวิบลูย ์ 
   ตวงสิทธิสมบตั ิ

ไมม่ี ไมม่ี 24 แหง่  ไมม่ี 
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4. ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ ์

รายชื่อผู้ได้รับเสนอชือ่ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ  
(4 คน) 

นายประสาร 
ไตรรัตนว์รกุล 

นางผ่องเพ็ญ 
เรืองวีรยุทธ 

นายวนัส 
แต้ไพสฐิพงษ ์

นายวิบูลย ์
ตวงสทิธิสมบัต ิ

การถอืหุน้ในบริษัท  

- จ านวนหุน้ 
- สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 
ไมม่ี 
- 

 
ไมม่ี 
- 

 
ไมม่ี 
- 

 
1,042* 
0.00002* 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่/ผู้มีอ านาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท/บริษัทยอ่ย 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/   
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน    
ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบัญชี หรือ
ที่ปรึกษากฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญอันอาจมีผลท า
ใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การ
ซือ้/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/ บริการ/ การใหกู้ย้ืมเงินหรือ
การกูย้ืมเงิน) โดยระบขุนาดของรายการดว้ย (ถา้มี) 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
 

 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
 

 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
 

 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
 

 

* ถือโดยคูส่มรส 

ข้อก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 

ณ วนัที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเขม้งวดกวา่หลกัเกณฑข์อง
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบรษัิท ตอ้งเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอื ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ  ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คูส่มรส 
พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรอื
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบั
หรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัท
หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 
ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท 
บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงิน ซึง่
ไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ไดร้บัแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบรษัิท บรษัิทยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นที่
มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน
รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบรษัิทเพื่อตดัสนิใจในเรือ่งตา่ง ๆ ไดโ้ดยอิสระ  
10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  
11. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  
12. สามารถดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
ทัง้นีภ้ายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิตามขอ้ 1-12 ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั 
หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสนิใจแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ไดโ้ดยไมถื่อวา่กรรมการอิสระเป็น
กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน    
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ที่ก าหนดตามขอ้ 4 หรือ ขอ้ 6  ใหบ้ริษัทไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรอืการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่ว ก็ตอ่เมื่อบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีความเห็นคณะกรรมการบรษัิทท่ีแสดงวา่ได้
พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แลว้ว่าการแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในหนงัสือนดัประชมุ
ผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระดว้ย  

     


