
สิ่งที่สง่มาด้วย 3 
เอกสารประกอบการประชมุวาระที่ 5  

หน้า 1 ของ 6 
ขอ้มูลของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

  1.   นายอภิชาต  ลี้ อิสสระนุกูล   

 

 

 

 

 

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

อายุ 57  ปี 

วุฒิทางการศึกษา 

 

 

 

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (วิศวกรรมอุตสาหการ)  คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University, U.S.A. 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ Director Certificate Program  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประกาศนียบตัร นักบริหารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน 

รุ่น 1  สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ)  กระทรวงอุตสาหกรรม 

ประสบการณท์ างาน 

 

พ.ศ.2534 – ปัจจุบนั   กรรมการ    บมจ. อีโนเวรบัเบอร ์(ประเทศไทย)  

พ.ศ.2535 – 2556    รองประธานกรรมการบริหาร  

                              บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า  

พ.ศ.2556 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ  บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

พ.ศ.2535 – ปัจจุบนั   กรรมการ    บจก.โสภา-กนก อินเตอรเ์นชัน่แนล 

พ.ศ.2536 - ปัจจุบนั   กรรมการ   บจก. แปซิฟิค อินดสัตรียส ์(ประเทศไทย) 

พ.ศ.2536 - ปัจจุบนั   รองประธาน   มลูนิธิสแตนเลยป์ระเทศไทย 

พ.ศ.2538 - ปัจจุบนั   กรรมการ   บจก. ซนัโกลด ์โฮลด้ิง  

พ.ศ.2539 – ปัจจุบนั   รองประธานกรรมการบริหาร  

                              บจก. เอเช่ียนสแตนเลย ์อินเตอรเ์นชัน่แนล  

พ.ศ.2543 – ปัจจุบนั   กรรมการ   บจก. ศิริวิทยส์แตนเลย ์ 

พ.ศ.2540 – ปัจจุบนั   กรรมการ   บจก. ไดโดสิทธิผล  

พ.ศ.2542 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ   บจก. ลาวสแตนเลย ์ 

พ.ศ.2543 – ปัจจุบนั   กรรมการ   บจก. เวียตนามสแตนเลย ์อิเลคทริค  

พ.ศ.2545 – ปัจจุบนั   กรรมการ   สมาคมสโมสรนักลงทุน 

พ.ศ.2547 – ปัจจุบนั   กรรมการบริหาร  สมาคมสโมสรนักลงทุน 

พ.ศ.2548 – 2559     กรรมการ   สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

พ.ศ.2549 – ปัจจุบนั    กรรมการ  บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย ์อิเลคทริค 

พ.ศ.2549 – ปัจจุบนั    กรรมการ  บจก. โททาล ออยล ์ (ประเทศไทย) 

พ.ศ.2559 – ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

                               ค่าตอบแทน   บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์

 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ ปี 2533- ปัจจุบนั หรือ 30 ปี   

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 

ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

  กิจการบริษัทจดทะเบียน 

  กิจการอ่ืนท่ีมิใชบ่ริษัทจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

กิจการอ่ืน ท่ีอาจเกิดความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

 

บมจ. อีโนเวรบัเบอร ์(ประเทศไทย) , บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์

บจก.โสภา-กนก อินเตอรเ์นชัน่แนล, บจก. ซนัโกลด ์โฮลด้ิง  

บจก.แปซิฟิค อินดสัตรียส ์(ประเทศไทย) , มลูนิธิสแตนเลยป์ระเทศไทย , 

 บจก.ซนัโกลด ์โฮลด้ิง  ,บจก. เอเช่ียนสแตนเลย ์อินเตอรเ์นชัน่แนล ,  

บจก. ศิริวิทยส์แตนเลย ์ ,บจก. ไดโดสิทธิผล   , บจก. ลาวสแตนเลย ์, 

บจก. โททาล ออยล ์ (ประเทศไทย) ,บจก. เวียตนามสแตนเลย ์อิเลคทริค  ,  

สมาคมสโมสรนักลงทุน  , บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลย ์อิเลคทริค  

ไมมี่ 

 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษัท 7.09%  

ประวติัการเขา้ประชุมปี 2562 คณะกรรมการบริษัท  6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง  

 

 

 



สิ่งที่สง่มาด้วย 3 
เอกสารประกอบการประชมุวาระที่ 5  

หน้า 2 ของ 6 
2.   นายกฤษดา  วิศวธรีานนท ์

 

  

 

 ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

อายุ 70  ปี 

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต   คณะวิศวกรรมศาสตร ์  

Kyoto University   JAPAN 

ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต   คณะวิศวกรรมศาสตร ์  

Kyoto University  JAPAN 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 

 

Director Certification Program  , Audit Committee Program  -    

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณท์ างาน 

 

พ.ศ.2518 – 2550     อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   

                               จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

พ.ศ.2540 – 2557     กรรมการบริหาร    

                               สมาคมสง่เสริมเทคโนโลย ี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 

พ.ศ.2542 – ปัจจุบนั    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ    

                               บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า  

พ.ศ.2550 – 2557      อธิการบดี   สถาบนัเทคโนโลย ีไทย-ญ่ีปุ่น 

พ.ศ.2552 – ปัจจุบนั    กรรมการตรวจสอบ  บมจ.เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ 

พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั    กรรมการ   

                               บจก.วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์         

                   

 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ พ.ศ.2542 – ปัจจุบนั  เท่ากบั 21 ปี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารใน 

   กิจการอ่ืน 

     กิจการบริษัทจดทะเบียน 

     กิจการอ่ืน ท่ีมิใชบ่ริษัทจดทะเบียน 

กิจการอ่ืน ท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทาง 

        ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

 

บมจ.เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ 

บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ 

ไมมี่ 

 

 

การมีสว่นไดเ้สียกบับริษัท /บริษัทใหญ่ / 

บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในชว่ง  

2 ปีท่ีผ่านมา  

  1. เป็น / ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีสว่นร่วม 

ในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจา้งหรือ           

ท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า  

 

 2.เป็น / ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ                 

(เชน่ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

 3.มี / ไม่มี ความสมัพนัธท์างธุรกิจ 

(เชน่การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้มืเงิน-ระบุ               

ซื้ อ/ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ การให ้

กูย้มืเงินหรือการกูย้ืมเงิน–ระบุ          

 

 

 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

 

ไมมี่ 

 

 

 

 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษัท 

 

ไมมี่ 

 

ประวติัการเขา้ประชุมปี 2562 คณะกรรมการบริษัท       6 ครั้ง จากทั้งหมด   6 ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง 

 

 

 

 



สิ่งที่สง่มาด้วย 3 
เอกสารประกอบการประชมุวาระที่ 5  

หน้า 3 ของ 6 

3.   นายโชคชยั  ตั้งพลูสนิธนา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

อายุ 72 ปี 

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท Business  Administration (Quantitative Analysis &  

 Financial)  University Of Wisconsin (Madison Campus)  

ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา  University Of Wisconsin At Madison , USA   

ปริญญาตรี วิศวกรรม (โยธาโครงสรา้ง) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 

 

Director Certification Program  3/2000 

Monitoring Fraud Risk Management 1/2009 

Audit Committee Program  28/2009 

Monitoring the Internal Audit Function 6/2009 

Monitoring the system of Internal Control and Risk Management   

7/2009 ,  Monitoring the Quality of Financial Reporting 12/2010 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณท์ างาน 

 

พ.ศ.2543 – ปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   

                             บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

พ.ศ.2546 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

                             บมจ.แอ๊ดวานซอิ์นฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย ี 

พ.ศ.2556 – 2562    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

                             บจก.วิทยค์อรป์ โปรดกัส ์  

 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ พ.ศ.2543 – ปัจจุบนั  เท่ากบั 20 ปี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารใน 

   กิจการอ่ืน 

     กิจการบริษัทจดทะเบียน 

     กิจการอ่ืน ท่ีมิใชบ่ริษัทจดทะเบียน 

กิจการอ่ืน ท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทาง 

        ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

 

บมจ.แอ๊ดวานซอิ์นฟอรเ์มชัน่เทคโนโลย ี 

ไมมี่ 

ไมมี่ 

 

การมีสว่นไดเ้สียกบับริษัท /บริษัทใหญ่ / 

บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในชว่ง  

2 ปีท่ีผ่านมา  

  1. เป็น / ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีสว่นร่วม 

ในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจา้งหรือ           

ท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า  

 2.เป็น / ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ                 

(เชน่ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

 3.มี / ไม่มี ความสมัพนัธท์างธุรกิจ(เชน่

การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน-ระบุ               

ซื้ อ/ขาย วตัถุดิบ / สินคา้ / บริการ การให ้

กูย้มืเงินหรือการกูย้ืมเงิน–ระบุ  

         

 

 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมมี่ 

 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษัท ไมมี่  

ประวติัการเขา้ประชุมปี 2562 คณะกรรมการบริษัท      6  ครั้ง จากทั้งหมด  6  ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง 

 

 



สิ่งที่สง่มาด้วย 3 
เอกสารประกอบการประชมุวาระที่ 5  

หน้า 4 ของ 6 
4.   นายโทรุ  ทานาเบะ   

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

อายุ 61 ปี 

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี,  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ Hosei University  JAPAN 

การอบรมบทบาทหนา้ที่กรรมการ 

 

ยงัไม่เขา้รบัการอบรมหลกัสตูรกรรมการของ  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณท์ างาน 

 

พ.ศ.2553 – 2554   กรรมการ Integrated Components Division  

                             Superintendent  บจก. สแตนเลยอ์ิเลคทริค  

พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ Research & Development &  

                             Technology  Superintendent  บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค 

พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ  บจก. เอสแอล ไลทต้ิ์ง คอรป์อเรชัน่  

พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บจก. เทียนจิน สแตนเลย ์ 

พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค ยเูอส  

พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บจก.ไอไอ สแตนเลย ์ 

พ.ศ.2557- ปัจจุบนั   กรรมการ บจก.เอเชียนสแตนเลยอ์ินเตอรเ์นชัน่แนล 

พ.ศ.2557- ปัจจุบนั   กรรมการ บจก. สแตนเลยอ์ิเลคทริค เซลส ์ออฟ  

                             อินเดีย พีวีที 

พ.ศ.2557- ปัจจุบนั   กรรมการ บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค เทรดด้ิง (เซินเจิ้ น) 

พ.ศ.2557- ปัจจุบนั   กรรมการ บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค โฮลด้ิง 

                             เอเชีย-แปซิฟิค พีทีอี 

พ.ศ.2557- ปัจจุบนั   กรรมการ บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค  โคเรีย 

พ.ศ.2557- ปัจจุบนั   กรรมการ บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค (เอเชีย แปซิฟิค) 

พ.ศ.2557- ปัจจุบนั   กรรมการ บจก.เวียตนามสแตนเลย ์อิเลคทริค 

พ.ศ.2557- ปัจจุบนั   กรรมการ บจก.ลแูมกซ ์อินดสัทรี 

พ.ศ.2557- ปัจจุบนั   กรรมการ บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลยอ์ิเลคทริค 

พ.ศ.2558-ปัจจุบนั    กรรมการ บจก.เทียนจิน สแตนเลย ์อิเลคทริค   

                             เทคโนโลยี  

พ.ศ.2562- ปัจจุบนั   กรรมการ บจก.เฮลลา – ฟิล 

 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั  เท่ากบั 8 ปี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารใน 

   กิจการอื่น 

     กิจการบริษัทจดทะเบียน 

     กิจการอื่น ท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการอื่น ท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทาง 

        ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

 

ไม่ม ี

บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค  ,  บจก. เอสแอล ไลทต้ิ์ง คอรป์อเรชัน่  

บจก. เทียนจิน สแตนเลย ์ ,บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค ยเูอส  

บจก.ไอไอ สแตนเลย ์ , บจก.เอเชียนสแตนเลยอ์ินเตอรเ์นชัน่แนล 

บจก. สแตนเลยอ์ิเลคทริค เซลส ์ออฟ  อินเดีย พีวีที 

บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค เทรดด้ิง  (เซินเจิ้ น)   

บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค โฮลด้ิง เอเชีย-แปซิฟิค พีทีอ ี

บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค  โคเรีย  บจก.สแตนเลยอ์ิเลคทริค (เอเชีย แปซิฟิค)  , 

บจก.เวียตนามสแตนเลย ์อิเลคทริค , บจก.ลแูมกซ ์อินดสัทรี ,  

บจก.พีที อินโดนีเซีย สแตนเลยอ์เิลคทริค 

บจก.เทียนจิน สแตนเลย ์อิเลคทริค  เทคโนโลยี , บจก.เฮลลา – ฟิล 

ไม่ม ี

 

 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท ไม่ม ี  

ประวติัการเขา้ประชุมปี 2562 คณะกรรมการบริษัท 5   ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง 

(โดย TV Conference  – ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีประเทศญ่ีปุ่ น) 

 

 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า จ  ากดั (มหาชน) 

 



สิ่งที่สง่มาด้วย 3 
เอกสารประกอบการประชมุวาระที่ 5  

หน้า 5 ของ 6 
 

บริษัท  ไดก้ าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไวเ้ทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทจ.4/2552  ขอ้ (16) 

หลกัเกณฑข์องกรรมการอิสระ ดงัน้ี   

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้อี านาจควบคุมบริษัท ทั้งน้ีใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ านาจควบคุมบริษัท เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งน้ีลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น

ขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 

และ บุตร รวมทั้งคูส่มรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร

หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี อ านาจควบคุมของ

บริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย หรือผูม้ี

อ านาจควบคุมของผูม้ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกวา่ 2 ปี  

ความสมัพนัธท์างธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเพ่ือเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า หรือใหเ้ช่ 

อสงัหาริมทรพัย ์การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทาง 

การเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอ่ื์นท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็น 

ผลใหบ้ริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ 3% ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20  

ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กวา่ ทั้งน้ีการค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมลูคา่ของรายการท่ี 

เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา 

ภาระหน้ีดงักล่าว ใหนั้บรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้ นในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท 

และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมบริษัทสงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย

กวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดร้บั

คา่บริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมบริษัท 

และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริหารทางวิชาชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตั้งเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผู ้ ถือ

หุน้รายใหญ ่

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมี

นัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน 1% 

ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับ

กิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 


