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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
นายปณต  สิริวฒันภกัด ี
ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
ต าแหน่งปัจจุบนั : รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

อายุ :    39 ปี 
สัญญาต ิ:     ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก :25 ธนัวาคม 2555  
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา 
 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวิศวกรรม อตุสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแมสซาชเูสทส์  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP 46/2547) 
 Director Accreditation Program (DAP 10/2547) 
 Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) 
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่ม ี– / 0.00%  (0 หุ้น) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - เป็นน้องชายของนายฐาปน  สิริวฒันภกัดี  กรรมการ 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 4 ปี 2 เดือน  
ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ยนิูเวนเจอร์ 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ.อาหารสยาม 
2548 – ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ.เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. วฒันภกัด ี
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เกษมทรัพย์ภกัด ี
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ยนูิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ควอนตมั แคปปิตอล ดเีวลลอปเม้นท์ 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. ทีซีซี โฮลดิง้ส์ (2519) 
2557-  ปัจจบุนั    กรรมการ  บจก. เกษมทรัพย์วฒัน 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. โทนิค อินเตอร์เนชัน่แนล 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เลคววิ กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลบั 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ  บ.เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลมิเิต็ด  
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.เกษมทรัพย์สริิ 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.เอส เอ็ม เจ ซี ดเีวลลอปเม้นท์ 
2555– ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่  
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.ทีซีซี เอก็ซิบชิัน่ แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชัน่ ออกาไนเซอร์ 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ 
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2554 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชัน่แนล 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท 
2553 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลบั 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.หนองคายคนัทรี กอล์ฟคลบั 
2552 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. เดอะชะอ า ยอร์ช คลบั โฮเต็ล 
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก. สรุาบางยี่ขนั  
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ 
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.นอร์ม 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.ปากซอง แคปปิตอล 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.อเดลฟอส 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 
2549 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.คริสตอลลา 
2549 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.พรรณธิอร 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.เบียร์ทิพย์ บริวเวอร่ี (1991)  
2544 – ปัจจบุนั กรรมการ  บจก.ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 -ไม่มี – 
ประสบการณ์ 
2549 – 2559 กรรมการ  บจก.สิริวนา 
2556 – 2558 กรรมการ  บจก. ทิพย์สโุขทยั ไบโอ-เทค 
2556 – 2558 กรรมการ  บจก. ทิพย์สพุรรณบรีุ ไบโอเอนเนอยี่  
2554 – 2558 กรรมการ  บจก. ทิพย์สโุขทยั ไบโอ รีไฟเนอร่ี  
2554 – 2558 กรรมการ  บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่  
2554 – 2558 กรรมการ  บจก. น า้ตาลทิพย์สโุขทยั  
2551 – 2558 กรรมการ  บจก. ทิพย์สโุขทยั ไบโอเอนเนอยี ่
2551 – 2558 กรรมการ  บจก. ทิพย์ก าแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่  
2551 – 2558 กรรมการ  บจก. น า้ตาลทิพย์นครสวรรค์  
2549 – 2558 กรรมการ  บจก. น า้ตาลทิพย์ก าแพงเพชร  
2549 – 2558 กรรมการ  บจก อตุสาหกรรมน า้ตาลสพุรรณบรีุ  
2551 – 2557 กรรมการ  บจก. ทีซซี ีโฮลดิง้  
2551 – 2557 กรรมการ  บจก. ทีซซี ีแลนด์ รีเทล 
2548 – 2557 กรรมการ  บจก. ทีซซี ีแลนด์  
2554 – 2556   กรรมการ  บจก. วฒันพฒัน์เทรดดิง้ 
2553  - 2556  กรรมการ  บมจ. โออิช ิกรุ๊ป จ ากดั  
2552 – 2556 กรรมการ  บจก. ปรีดีประภา  
2551 – 2556 กรรมการ  บจก. ทีซซี ีเรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์  
2550 – 2556    กรรมการ       บจก. ทีซซี ีโฮเทลส์ กรุ๊ป  
2547 – 2556 กรรมการ  บจก. โกลเด้นเวลธ์  
2554 – 2555 กรรมการ  บจก. โรงงานอตุสาหกรรมกระดาษบางปะอิน  
2553 – 2555 กรรมการ  บจก. เอ ซ ีเค ริลตี ้
2553 – 2555 กรรมการ  บจก. ทีซซีซีแีอล 1  
2553 – 2554 กรรมการ  บจก. ทิพย์พฒันอาร์เขต  
2553 – 2554 กรรมการ  บจก. ที.ซ.ีซ.ี คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี ้แมนเนจเม้นท์ 
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2559)   
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 11/11 ครัง้  
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 1/1 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 -ไม่มี – 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
นายชนิวัฒน์  ชินแสงอร่าม 
ประเภทกรรมการ :  กรรมการท่ีเป็นอสิระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั :  กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล  
อายุ :  55 ปี 
สัญญาต ิ:       ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก : 15 กนัยายน 2557 
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 นิติศาสตร์มหาบณัฑิต กฏหมายพาณิชย์นาวี     Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 นิติศาสตร์มหาบณัฑิต กฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 - ไม่ม ี- 
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี – / 0.00%  (0 หุ้น) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 2 ปี 5 เดือน 
ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปัจจบุนั  กรรมการ    บมจ. อาดามาส อินคอร์ปอเรชัน่ 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปัจจบุนั  กรรมการและทนายความหุ้นส่วน บจก. วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ  
ปัจจบุนั  กรรมการ    บจก. สิทธารมย์ ดีเวลลอปเมนท์ 
ปัจจบุนั  กรรมการ    บจก. คริุโอเนะ 
ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 - ไม่ม ี- 
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2559)   
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/5 ครัง้ 
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้  
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
 - ไม่ม ี- 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 
นายธนพล  ศิริธนชยั  
ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
ต าแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ 

กรรมการบริหาร  
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
ประธานอ านวยการ 

อายุ : 49 ปี 
สัญญาต ิ:    ไทย 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก :25 ธนัวาคม 2555  
คุณวุฒกิารศกึษาสูงสุด  
 ปริญญาโท   บริหารธุรกิจ    มหาวิทยาลยัเท็กซสั เมอืงออสติน มลรัฐเท็กซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 Directors Certification Program (DCP 39/2547) 
 Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) 
 Audit Committee Program (ACP 39/2555) 
สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถอืหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 -ไม่มี – / 0.00%  (0 หุ้น) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 - ไม่มี - 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 
 4 ปี 2 เดือน 
ประสบการณ์การท างานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 - ไม่ม ี- 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. เกษมทรัพย์ภกัด ี 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ   บมจ. กรุงเทพบ้านและท่ีดิน  
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก.  เฟิร์ส แสควร์ 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. ไพร์ม พลสั แอสเซท็   
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. รีกลั รีเจีย้น 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซเิด้นซ ์
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. บ้านฉางเอสเตท 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก.โกลเด้น แฮบเิทชัน่ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วสิเซส 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี ้
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี ้
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี ้
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. ริทซ์ วลิเลจ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. สาธรทรัพย์สิน 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. สาธรทอง 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. ยไูนเต็ด โฮมส์ 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ   บจก. วอคเกอร์ โฮมส์ 
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ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนัเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 - ไม่ม ี– 
ประสบการณ์ 
2555 – 2559 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  บมจ. เงินทนุกรุงเทพธนาทร  
2546 – 2559 กรรมการ/กรรมการบริหาร  บมจ. ยนิูเวนเจอร์ 
2546 – 2558 กรรมการ     บจก. แกรนด์ ยนิูตี ้ดเิวลล็อปเมนท์ 
2546 – 2558 กรรมการ      บจก. แกรนด์ ย ูลิฟวิ่ง 
การเข้าร่วมประชุม (ในรอบปี 2559)   
 เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ 
 เช้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร 10/11 ครัง้ 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา  
 -ไม่มี – 
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นิยามกรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระ (Independent Director)  หมายถึง กรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยมีคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทียบเทา่กบัข้อก าหนด
ของกลต.และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

 
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือนิตบิคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง  โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  พนกังาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคุม

ของบริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ  ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา  คู่สมรส  พ่ีน้อง  และ
บตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ มีอ านาจควบคมุ  หรือบคุคลที่จะได้รับการ
เสนอช่ือเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มี
อ านาจควบคุมของผู้ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้ในปัจจบุนัและก่อนเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 2 ปี ดงันี ้

 
4.1) ไม่เป็นผู้สอบบญัชี  ของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วน
ผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชีต้นสงักดั 

4.2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนๆ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ท่ีมีมลูค่า
การให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี แก่บริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการ
อิสระ  ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ให้บริการวชิาชีพอ่ืนๆ 

4.3) ไม่ได้รับประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย จากการท าธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจ ได้แก่ 
รายการท่ีเป็นธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ท่ีมีมูลค่าตัง้แต่ 20 ล้านบาท หรือ
ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ  แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ โดยให้นบัรวมมลูคา่รายการใน
ระหว่าง 1 ปี ก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการท่ีไม่ใช่
กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  

 
5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ   ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็น

ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  
6. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ทัง้นีใ้ห้

รวมถึงการไม่เป็น กรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร ลูกจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธฺออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

7. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระได้ 
8. กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ 1 - 7  อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการ

ของบริษัทฯ   บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้ 

 
ในการพิจารณาคุณสมบตัิกรรมการอิสระส าหรับช่วงระยะเวลาย้อนหลงัให้ถือปฏิบตัิหลกัเกณฑ์ข้างต้น เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 




