
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

เอกสารประกอบการประชมุวาระที่ 5  
หน้า 1 ของ 6 

  
 

ข้อมูลของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
  ประวัติของบคุคลที่ได้รับการเสนอชือ่ 
 

1.   นายฮิโรยูกิ  นาคาโนะ  

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
อายุ 62 ปี 
วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ , Meiji University , JAPAN  
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ 
 

ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน 
 

พ.ศ.2512 – 2546      ผู้จัดการท่ัวไป   Sale Department 3     
                                 บจก.สแตนเลย์อิเลคทริค 
พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริหาร     
                                 บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน   กรรมการ    บจก.ท็อปไฮเทค (ประเทศไทย) 
พ.ศ.2547-  ปัจจุบัน   กรรมการ     P.T. Indonesia Stanley Electric 
พ.ศ.2547 – ปัจจบุัน   กรรมการ    บจก. ซัมไฮเทคส์  
พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน   กรรมการ   บจก. ศิริวิทย์-สแตนเลย์  
พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน   กรรมการ   บจก. ลาวสแตนเลย์ 
พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน   ประธาน    มูลนิธิสแตนแลย์ประเทศไทย 

 

 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ 

 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน  เท่ากับ 9 ปี 

 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน 
   กิจการอื่น 
     กิจการบริษัทจดทะเบียน 
     กิจการอื่น ท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
 
กิจการอื่น ท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทาง 
        ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 
 
 
ไม่มี 
6 กิจการ คือ 1.บจก.ท็อปไฮเทค (ประเทศไทย)   
   2.  P.T. Indonesia Stanley Electric    3. บจก. ซัมไฮเทคส์   
   4. บจก. ศิริวิทย์-สแตนเลย์   5. บจก. ลาวสแตนเลย์    
   6.มูลนิธิสแตนแลย์ประเทศไทย 
 
ไม่มี 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.00%  
ประวัติการเข้าประชุมปี 2554 คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
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2.  นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล 
 

 

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

อายุ 52  ปี 
วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ – การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม  , 

Nanzan University ,  JAPAN 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์ท างาน 
 

พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน    กรรมการ      บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า   
พ.ศ.2529 – ปัจจุบัน    กรรมการผู้จัดการ    บจก. สิทธิผล 1919  
พ.ศ.2529 – ปัจจุบัน    กรรมการ       บมจ.อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย)  
พ.ศ.2536 – ปัจจุบัน    กรรมการ       บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนช่ันแนล 
พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน    กรรมการบริหาร   บจก. โททาล ออยล์  (ประเทศไทย)  
พ.ศ.2538 -  ปัจจุบัน    กรรมการ        บจก. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง  
พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน     กรรมการบริหาร    บจก. โตเอ อิโนแอค  
พ.ศ.2538 – ปัจจุบัน     กรรมการ       บจก.ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช  
พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน     รองประธานกรรมการ    บจก. ไดโด สิทธิผล  
พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน     กรรมการบริหาร      บจก. เซ่งง่วนฮง  
พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ    บจก. คลีนิครถเครื่อง 
พ.ศ.2541 – ปัจจุบัน     กรรมการ      บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักช่ัน 
พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ     บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมช่ัน 
พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ     มูลนิธิกนก-โสภา 
พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน     กรรมการ     บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2526 – ปัจจุบัน เท่ากับ 29 ปี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน 
   กิจการอื่น 
     กิจการบริษัทจดทะเบียน 
     กิจการอื่น ท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
 
กิจการอื่น ท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทาง 
        ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

 
 
1 กิจการ คือ บมจ.อีโนเวรับเบอร์ (ประเทศไทย) 
13 กิจการ คือ 1. บจก. สิทธิผล 1919  2. บจก. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 
3. บจก. โททาล ออยล์  (ประเทศไทย)  4.บจก. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 5. บจก. โต
เอ อิโนแอค 6. บจก.ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสริ์ช 7.บจก. ไดโด สิทธิผล 8. บจก. 
เซ่งง่วนฮง  9. บจก. คลีนิครถเครื่อง 10. บจก.เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น 11.
บจก.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น 12. บจก.เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง  
13. มูลนิธิกนก-โสภา 
 
ไม่มี 
 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  4.19 %    
ประวัติการเข้าประชุมปี 2554 คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
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3.   นายคัทสึมิ  คอนโด  

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
อายุ  60 ปี 
วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์      Komazawa University, JAPAN 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.2543 – ปัจจุบัน  กรรมการ II Stanley Co.,Inc   
พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน  ผู้ตรวจสอบ Stanley Electric Hungary Kft.   
พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน  กรรมการ Stanley Electric Gmbh   
พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า  
พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ Tianjin Stanley Electric Co.,Ltd.   
พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ Stanley Electric Holding Asia-Pacific Pte.Ltd. 
พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ Suzhou Stanley Electric Co.,Ltd.  
พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ Shenzhen Stanley Electric Co.,Ltd.   
พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ Guangzhou Stanley Electric Co.,Ltd.   
พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ Chongqing Hua-yu Stanley Lighting Co.,Ltd.   
พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ บจก. เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ Stanley Electric Engineering India PVT. Ltd. 
พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ Stanley Electric U.S.Co.,Inc   
พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ Stanley Electric (U.K) Co.,Ltd.  
พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ  P.T.Indonesia Stanley Electric 
พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd. 
พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ Hella Stanley Holding Pty Ltd.   
พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน  กรรมการ Stanley Electric do Brasil Ltda 
พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน  กรรมการ Honda Sun Co.,Ltd. 
พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา  SL Lighting Corporation   
พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการอวุโส  บจก. สแตนเลย์อิเลคทริก  
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ Stanley Electric Sales of America , Inc.  
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ Stanley –Idess S.A.S (SID)  
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ Stanley Electric (Asia Pacific) Ltd.  
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ Stanley Electric Korea Co.,Ltd. 
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ Stanley Electric Sales of India PVT, LTD. 
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ Shanghai  Stanley Electric Co.,Ltd.  
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร  Stanley Electric (China)  
                                Investment Co.,Ltd. 
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ Wuhan Stanley Electric Co.,Ltd. 
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นายคัทสึมิ  คอนโด 
 
 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัทฯ 

              (ต่อ) 
 
 
ตั้งแต่ พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน เท่ากับ 6 ปี 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน 
   กิจการอื่น 
     กิจการบริษัทจดทะเบียน 
     กิจการอื่น ท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจการอื่น ท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทาง 
        ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 
 
ไม่มี 
28 กิจการ คือ 1.II Stanley Co.,Inc  2. Stanley Electric Hungary Kft.   
3. Stanley Electric Gmbh  4. Tianjin Stanley Electric Co.,Ltd.   
5. Stanley Electric Holding Asia-Pacific Pte.Ltd.  
6.Suzhou Stanley Electric Co.,Ltd. 7. Shenzhen Stanley Electric Co.,Ltd.   
8.Guangzhou Stanley Electric Co.,Ltd.   
9. Chongqing Hua-yu Stanley Lighting Co.,Ltd.  
10.บจก. เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
11.Stanley Electric Engineering India PVT. Ltd.   
12.Stanley Electric U.S.Co.,Inc   
13.Stanley Electric (U.K) Co.,Ltd.  14. P.T.Indonesia Stanley Electric  
15.Vietnam Stanley Electric Co.,Ltd. 16.Hella Stanley Holding Pty Ltd.    
17.Stanley Electric do Brasil Ltda  18.Honda Sun Co.,Ltd.   
19.SL Lighting Corporation  20. Stanley Electric Co.,Ltd.   
21.Stanley Electric Sales of America , Inc. 22.Stanley –Idess S.A.S (SID)  
23.Stanley Electric (Asia Pacific) Ltd.  
24.Stanley Electric Korea Co.,Ltd.   
25.Stanley Electric Sales of India PVT, LTD. 
26.Shanghai  Stanley Electric Co.,Ltd.   
27.Stanley Electric (China) Investment Co.,Ltd. 
28.Wuhan Stanley Electric Co.,Ltd. 
 
ไม่มี 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี  
ประวัติการเข้าประชุมปี 2554 คณะกรรมการบริษัท  3 ครั้งจากท้ังหมด 5 ครั้ง  

(TV Conference เนื่องจากปฎิบัติงานท่ีประเทศญี่ปุ่น) 
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4.นายสุชาติ  พิศิษฐวานิช   
 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ 

อายุ 66 ปี  
วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า  Louisiana Tech University  USA. 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ ประกาศนียบัตร Director Certification Program    

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์ท างาน 
 

พ.ศ.2511 –  2513     วิศวกร  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 พ.ศ.2515 –  2549    นายช่างโท  กองตรวจสอบ 
 ผู้อ านวยการ  หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม                                                                           
 ผู้อ านวยการ  กองส่งเสริมอุตสาหกรรม อีเลคโทรนิคส์และไฟฟ้า     
 ผู้อ านวยการ  กองส่งเสริมอุตสาหกรรมเบา  , ผู้ช่วยเลขาธิการ                                    
 ที่ปรึกษาอาวุโส   คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  บมจ.นวนคร      
พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน   ผู้จัดการด้านคุณภาพ บจก.โททัล โซลูชั่น แมเนจเม้น เซอวิส       
พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
                                 บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 

 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ต้ังแต่ พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน  เท่ากับ 3 ปี  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน
กิจการอื่น 
     กิจการบริษัทจดทะเบียน 
     กิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง 
        ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 
 
ไม่มี 
1 กิจการ บจก.โททัล โซลูชั่น แมเนจเม้น เซอวิส 
ไม่มี 
 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี  
ประวัติการเข้าประชุมปี 2554 
 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัท
ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผานมา  
  1. เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วม 
ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรอื           
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  
 2.เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                 
(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
 3.มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่นการ               
ซื้อ/ขาย วัตถุดิบ / สินคา้ / บริการ การให้ 
กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน–ระบุ          

คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ  7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 คร้ัง 
 
 
 
ไม่เป็น 
 
 
ไม่เป็น 
 
ไม่มี 
 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

เอกสารประกอบการประชมุวาระที่ 5  
หน้า 6 ของ 6 

  
 

นิยามกรรมการอิสระของบริษทั ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท  ได้ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทจ.4/2552  ข้อ (16) 

หลักเกณฑ์ของกรรมการรอิสระ ดังน้ี   
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม 

อ านาจควบคุมบริษัท ท้ังน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ  
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  
ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเพื่อเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า  
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา
มีภาระหน้ีท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ 3% ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า 
ท้ังนี้การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อน
วันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และ 
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบับัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ 
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย 
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริหารทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยใน 
ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 


