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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
 
  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

 
1.1 นายโคอิจิ  นางาโนะ 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้              กรรมการ 
อายุ                                                         59  ปี   

 คุณวุฒิทางการศึกษา                                   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัโฮเซ 
                                                                                     ประเทศญ่ีปุ่ น 
            การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ                ยงัไม่เข้ารับการอบรมหลกัสตูรกรรมการของ 
                                                                                     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  ประสบการณ์ท างาน   
                                                พ.ศ.2552 – ปัจจบุนั      กรรมการ 
                                                                                    บริษัท  ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
                                                พ.ศ.2556 – ปัจจบุนั      ประธานกรรมการบริหาร   
                                                                                    บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
                                                 พ.ศ.2553 – ปัจจบุนั     กรรมการ   บริษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จ ากดั 
                                                 พ.ศ.2554 – ปัจจบุนั     รองประธาน   มลูนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย 
                                                 พ.ศ.2556 – ปัจจบุนั     กรรมการ   บริษัท ท๊อป ไฮเทค จ ากดั  
                                                 พ.ศ.2556 – ปัจจบุนั     กรรมการ   บริษัท พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค 
                                                 พ.ศ.2556 – ปัจจบุนั     ประธานกิตติมศกัดิ์    บริษัท  ลาวสแตนเลย์ จ ากดั  
                               
         จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ                ตัง้แต ่พ.ศ. 2552 – ปัจจบุนั  เทา่กบั 10 ปี 
         การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

             กิจการบริษัทจดทะเบียน                       ไมมี่ 
             กิจการอ่ืน ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน          5 กิจการ  บริษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จ ากดั 
                                                                                                   บริษัท ท๊อป ไฮเทค จ ากดั 
                                                                                                   บริษัท พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย์ อิเลคทริค 
                                                                                                   บริษัท ลาวสแตนเลย์ จ ากดั 
                                                                                                   มลูนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย 
             กิจการอ่ืน ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง 
                ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ                           ไมมี่ 
         สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ                              จ านวน 1,000 หุ้น  
                                                                                        คิดเป็นร้อยละ 0.001ของหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธ์ิออกเสียง 
         ประวัติการเข้าประชุมปี 2561                     คณะกรรมการบริษัท  7 ครัง้  จากทัง้หมด 7 ครัง้         
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1.2 นางพิมพ์ใจ  ลีอิ้สสระนุกูล 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้              กรรมการ 
อายุ                         58  ปี 

 คุณวุฒิทางการศึกษา                                   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
                                                                                     สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
                                                                                     ปริญญาโท สาขาการบริหารการด าเนินงาน  
                                                                                     มหาวิทยาลยัเดรกเซลฟิลาเดเฟีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
            การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ                 หลกัสตูร Director Certification Program  รุ่น 37/2003 
                                                                                    หลกัสตูร Role of the Chairman Program  รุ่น 31/2013 
                                                                                    หลกัสตูร Risk Management Committee Program  รุ่น 1/2013 
                                                                                    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
                                                                                    Capital Market Academy Leadership  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
                                                                                    หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2556 
                                                                                    หลกัสตูรการปฎิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม รุ่นที่ 1(BRAIN 1) 
             ประสบการณ์ท างาน  
                    (บริษัทมหาชน)                                        2526 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า    
                                                                                   2556 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บมจ. อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) 
                    (บริษัทจ ากดั)                                           2536 – ปัจจบุนั  กรรมการ   บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชัน่แนล 
                                                                                   2538 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ   บจก. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ 
                                                                                   2538 – ปัจจบุนั  กรรมการ   บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช  
                                                                                   2538 – ปัจจบุนั  กรรมการ   บจก. ซนัโกลด์ โฮลดิง้ 
                                                                                   2544 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง   
                                                                                   2546 – ปัจจบุนั  กรรมการ   บจก. วงัจฬุา 
                                                                                   2549 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บจก. ไดโด สิทธิผล  
                                                                                   2556 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการกิตติมศกัดิ์   
                                                                                                             บจก. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)                                   
                     (นิติบคุคลอ่ืน)                                         2553 – ปัจจบุนั  กรรมการที่ปรึกษา   Babson College , MA , U.S.A 
                                                                                   2555 – ปัจจบุนั  กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง  
                                                                                                              สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย                                 
                                                                                   2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ สมาคมศิษย์เก่า  
                                                                                                             วิทยาลยัตลาดทนุแหง่ประเทศไทย 
            จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ                     ตัง้แต ่พ.ศ.2526 – ปัจจบุนั   เทา่กบั 36 ปี 
            การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 
                กิจการบริษัทจดทะเบียน                      1 บริษัท ประธานกรรมการบริหาร  บมจ.อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)  
                กิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน          7 บริษัท บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชัน่แนล  
                                                                                                     บจก. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ 
                                                                                                     บจก. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช   , บจก. ซนัโกลด์ โฮลดิง้ 
                                                                                                     บจก. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง   , บจก. วงัจฬุา 
                                                                                                     บจก. ไดโด สิทธิผล   , บจก. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)                                   
                                                                                                     Babson College , MA , U.S.A ,สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย                                
                                                                                                     วิทยาลยัตลาดทนุแหง่ประเทศไทย 
                 กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ                     ไมมี่                
              สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ               จ านวนหุ้น  2,831,195  หุ้น คดิเป็นร้อยละ 3.70 ของหุ้นทัง้หมดท่ีมีสทิธ์ิออกเสียง 
            ประวัติการเข้าประชุมปี 2561             คณะกรรมการบริษัท   7 ครัง้  จากทัง้หมด  7 ครัง้ 
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1.3 นางพรทพิย์  เศรษฐีวรรณ  
 

            ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้                     กรรมการ 
อายุ                                                                52  ปี   

            คุณวุฒิทางการศึกษา                                       ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
                                                                                       สาขาพาณิชยศาสตร์    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
            การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ                  หลกัสตูร  Director Accreditation Program   รุ่น 5/2003 
                                                                                       หลกัสตูร Role of the Compensation Committee   รุ่น 17/2013 
                                                                                       สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
             ประสบการณ์ท างาน   
                          (บริษัทมหาชน)                                     2533 – ปัจจบุนั  กรรมการ   บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า    
                                                                                      2534 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
                           (บริษัทจ ากดั)                                      2528 – ปัจจบุนั  กรรมการ   บจก. เซง่งว่นฮง  
                                                                                      2533 – ปัจจบุนั   กรรมการบริหาร  บจก. สิทธิผล 1919  
                                                                                      2533 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บจก. แปซิฟิค อินดสัตรียส์ (ประเทศไทย) 
                                                                                      2536 -  ปัจจบุนั  กรรมการ  บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชัน่แนล   
                                                                                      2536 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บจก. คลีนิครถเคร่ือง  
                                                                                      2539 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บจก. ไดโด สิทธิผล  
                                                                                      2546 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บจก.วงัจฬุา 
                                                                                      2549 – ปัจจบุนั  กรรมการ  บจก.ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 
                                                                                      2557 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 
                                                                      2558 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก.โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) 
 
               จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ                     พ.ศ.2533 – ปัจจบุนั  เทา่กบั 29  ปี 
            การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 
                    กิจการบริษัทจดทะเบียน                    1  บริษัท  บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)     
                    กิจการอ่ืน ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน          บจก. เซง่งว่นฮง              บจก. สิทธิผล 1919  
                                                                           บจก. แปซิฟิค อินดสัตรียส์ (ประเทศไทย) 
                                                                                            บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชัน่แนล   
                                                                                            บจก. คลีนิครถเคร่ือง บจก. ไดโด สิทธิผล  
                                                                                            บจก.วงัจฬุา                      บจก.ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 
                                                                                            บจก.แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 
                                                                                            บจก.โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)  
                                    
                    กิจการอ่ืน ที่อาจเกิดความขัดแย้ง 
                    ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ               ไมมี่  
 
             สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ                          จ านวนหุ้น  2,831,195  หุ้น  
                                                                                        คิดเป็นร้อยละ 3.70 ของหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธ์ิออกเสียง 
                                                                                         
 
           ประวัติการเข้าประชุมปี 2561                  คณะกรรมการบริษัท   6  ครัง้  จากทัง้หมด  7 ครัง้ 
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1.4   นายพิจารณ์  สุขภารังษี  

 
 
 
 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ   
อายุ 58  ปี 
คุณวุฒิการศึกษา 
 
 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 

ปริญญาโท  คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัวอร์ริค ,ประเทศองักฤษ 
ปริญญาโท  คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัลอนดอน , ประเทศองักฤษ 
ปริญญาตรี  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
หลกัสตูร Director Certification Program 
หลกัสตูร Board Matters & Trends  รุ่น 6/2018 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการท างาน 
   (บริษัทมหาชน) 
 
   (บริษัทจ ากดั) 

 
พ.ศ.2553 – ปัจจบุนั      กรรมการอิสระ 
                                    บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ.2530 –  2548        ทนายความ / ทนายความหุ้นสว่น   
                                    บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จ ากดั 
พ.ศ.2548 – 2558         กรรมการ 
                                    บริษัท ส านกังานกฎหมายสยามซิตี ้จ ากดั 
พ.ศ.2558 – ปัจจบุนั      กรรมการผู้จดัการ 
                                    บริษัท ส านกังานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ 2553 – ปัจจบุนั  เทา่กบั 9 ปี  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท         :  เข้าประชมุ  7  ครัง้  จากทัง้หมด 7  ครัง้ 

  
 

การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่  
ประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 
10 ปีที่ผ่านมา 

ไมมี่ 
 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ใน
กิจการอื่น 
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

-  กิจการที่แข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ  
   ของบริษัท  
  -  กิจการอ่ืนที่อาจเกิดความขดัแย้งทาง 
     ผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /  บริษัทใหญ่ / 
บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่าน
มา  
1.เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีสว่นร่วมในการ
บริหารงาน พนกังาน ลกูจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ า  
2.เป็น / ไม่เป็น ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ                 
(เชน่ ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมาย ) 
3.มี / ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้ / 
ขาย วตัถดุบิ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือ
การกู้ยืมเงิน – ระบ ุขนาดของรายการ)    
 

 
 
ไมมี่  
ไมมี่ 
 
ไมมี่ 
 
 
 
 
 
ไมเ่ป็น 
 
 
เป็น ให้บริการทางกฎหมาย  
 
มี / บมจ.ไทยสแตนเลย์จา่ยคา่บริการทางกฎหมาย แก่ บริษัท ส านกังานกฎหมาย
กรุงเทพ โกลบอล จ ากดั ในปี 2561  จ านวนเงิน  0.74 ล้านบาท 
 
  

 

 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 



สิง่ที่สง่มาด้วย 3 
เอกสารประกอบการประชมุวาระที่ 5 

หน้า 5 ของ 5  
 

บริษัท  ได้ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเท่ากบัประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ทจ.4/2552  ข้อ (16) หลกัเกณฑ์
ของกรรมการอิสระ ดงันี ้  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี 
อ านาจควบคมุบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บดิา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และ  
บตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  
ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถงึการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเพ่ือเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ การเช่า  
หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามี
ภาระหนีท่ี้ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต ่3% ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้
การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวธีิการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ 
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุบริษัทสงักดัอยู่  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการ 
เกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มี
อ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริหารทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้น 
รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัใน 
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 

 


