
1.  ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม เสนอแต่งตั้งเป็น  กรรมการอิสระ

อายุ	 72	ปี

สัญชาติ	 ไทย

การศึกษา	 -	 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชา	การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

	 -	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

University	of	Bridgeport,	Connecticut,	USA

	 -	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	(การเงินและการคลัง)	 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 -	 วุฒิบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	37

การอบรมจาก IOD	 -	 หลักสูตร		Role	of	the	Chairman

	 -	 หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Directors

	 -	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program

ตำาแหน่งปัจจุบัน	 -	 ประธานกรรมการ/	กรรมการอิสระ	 

บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)

	 -	 ประธานกรรมการ/	กรรมการอิสระ	 

บริษัท	หลักทรัพย์บัวหลวง	จำากัด	(มหาชน)

จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

จำานวนบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

จำานวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 12 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำารงตำาแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 15 ปี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี- 

ดำารงตำาแหน่งเป็น	 -	 ประธานกรรมการ/	กรรมการอิสระ	 

บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)	 

ตั้งแต่ปี	2551	จนถึงปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมปี 2562	 -	 คณะกรรมการบริษัท	 12/12		ครั้ง		(คิดเป็น	100%)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
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เหตุผลและความจำาเป็นในการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการอิสระท่ีมีการดำารงตำาแหน่งต่อเน่ืองจาก

วาระเดิม

กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้	 ความสามารถ	 และมีประสบการณ์ในการกำากับดูแลธุรกิจ

ของบริษัท	 ซึ่งส่งผลให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ	 กล่าวได้ว่า

ประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานและต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 และ

การกำาหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำาเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน	 อีกทั้งยังสร้างมูลค่า

ของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำาหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

การไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/	บริษัทใหญ่/	บริษัทย่อย/	บริษัทร่วม	/บริษัทย่อยลำาดับ

เดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	หรือในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา

-	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา

-	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	หรือที่ปรึกษากฎหมาย)

-	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง

เป็นอิสระ	หรืออาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	(เช่น	การซื้อ/	ขายวัตถุดิบ/	สินค้า/	

บริการ/	การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)
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1.2 นายอัจฉรินทร์  สารสาส เสนอแต่งตั้งเป็น  กรรมการอิสระ

อายุ	 76	ปี

สัญชาติ	 ไทย

การศึกษา	 -	 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	การจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเคนซิงตั้น	สหรัฐอเมริกา

	 -	 ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

(วปอ)	หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน	(ปรอ)	รุ่นที่	1

	 -	 วุฒิบัตร/	ใบอนุญาตวิศวกรควบคุม	(วุฒิวิศวกรอุตสาหการ)

การอบรมจาก IOD	 -	 หลักสูตร	Director	Certification	Program

ตำาแหน่งปัจจุบัน	 -	 ประธานคณะกรรมการบริหาร/	กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ/ 

กรรมการอิสระ	บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)

	 -	 ที่ปรึกษาอิสระ	ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ	(TQM)

	 -	 นายกกิตติมศักดิ์	สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย	(TAPMA)

	 -	 ประธานกิตติมศักดิ์	กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

	 -	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

	 -	 ที่ปรึกษา	กลุ่มบริษัท	Cobra	International

จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

จำานวนบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - 

จำานวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 11 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำารงตำาแหน่งจนครบวาระที่จะเสนอในครั้งนี้ 14 ปี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

ดำารงตำาแหน่งเป็น	 -	 กรรมการอิสระ	บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)	

ตั้งแต่ปี	2552	จนถึงปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมปี 2562	 -	 คณะกรรมการบริษัท	 12/12	 ครั้ง	 (คิดเป็น	100%)

	 -	 คณะกรรมการบริหาร	 12/12	 ครั้ง	 (คิดเป็น	100%)

	 -	 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	 3/3	 ครั้ง	 (คิดเป็น	100%)
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เหตุผลและความจำาเป็นในการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการอิสระท่ีมีการดำารงตำาแหน่งต่อเน่ืองจาก

วาระเดิม

กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้	 ความสามารถ	 และมีประสบการณ์ในการกำากับดูแลธุรกิจ

ของบริษัท	 ซึ่งส่งผลให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ	 กล่าวได้ว่า

ประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานและต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 และ

การกำาหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำาเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน	 อีกทั้งยังสร้างมูลค่า

ของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำาหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

การไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/	บริษัทใหญ่/	บริษัทย่อย/	บริษัทร่วม	/บริษัทย่อยลำาดับ

เดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	หรือในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา

-	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา

-	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	หรือที่ปรึกษากฎหมาย)

-	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง

เป็นอิสระ	หรืออาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	(เช่น	การซื้อ/	ขายวัตถุดิบ/	สินค้า/	

บริการ/	การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)
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1.3 นายไพฑูรย์  ทวีผล เสนอแต่งตั้งเป็น  กรรมการอิสระ

อายุ	 69	ปี

สัญชาติ	 ไทย

การศึกษา	 -	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 -	 ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	(บัญชี)	 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 -	 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี	 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจาก IOD	 -	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program

	 -	 หลักสูตร	Director	Certification	Program

	 -	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program

	 -	 หลักสูตร	Role	of	the	Chairman

	 -	 หลักสูตร	Chartered	Director	Program

	 -	 หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee

ตำาแหน่งปัจจุบัน	 -	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ/	กรรมการตรวจสอบ 

และธรรมาภิบาล/	กรรมการอิสระ 

บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)

	 -	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/	ประธานคณะกรรมการนโยบาย 

ความเสี่ยง/	กรรมการอิสระ	บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จำากัด	(มหาชน)

	 -	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/	ประธานคณะกรรมการนโยบาย 

การบริหารความเสี่ยงองค์กร/	กรรมการคณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทน/	กรรมการอิสระ	บริษัท	เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	จำากัด	(มหาชน)

	 -	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เซ็น	คอร์ปอเรชั่น	กรุ๊ป	จำากัด

	 -	 กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ	บริษัท	อีซี่บาย	จำากัด	(มหาชน)

จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 4 บริษัท

จำานวนบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

จำานวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 12 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำารงตำาแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 15 ปี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี- 

ดำารงตำาแหน่งเป็น	 -	 กรรมการอิสระ	บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)	 

ตั้งแต่ปี	2551	จนถึงปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมปี 2562	 -	 คณะกรรมการบริษัท	 12/12	 ครั้ง	 (คิดเป็น	100%)

	 -	 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	 6/6	 ครั้ง	 (คิดเป็น	100%)

	 -	 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	 3/3	 ครั้ง	 (คิดเป็น	100%)
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เหตุผลและความจำาเป็นในการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการอิสระท่ีมีการดำารงตำาแหน่งต่อเน่ืองจาก

วาระเดิม

กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้	 ความสามารถ	 และมีประสบการณ์ในการกำากับดูแลธุรกิจ

ของบริษัท	 ซึ่งส่งผลให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ	 กล่าวได้ว่า

ประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานและต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 และ

การกำาหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำาเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน	 อีกทั้งยังสร้างมูลค่า

ของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำาหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

การไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/	บริษัทใหญ่/	บริษัทย่อย/	บริษัทร่วม	/บริษัทย่อยลำาดับ

เดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	หรือในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา

-	 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	พนักงาน	ลูกจ้าง	หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา

-	 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	(เช่น	ผู้สอบบัญชี	หรือที่ปรึกษากฎหมาย)

-	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ	ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง

เป็นอิสระ	หรืออาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	(เช่น	การซื้อ/	ขายวัตถุดิบ/	สินค้า/	

บริการ/	การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)
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2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการ 

เสนอชื่อ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ จำานวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ไม่มี ไม่มี

2. นายอัจฉรินทร์ สารสาส ไม่มี ไม่มี

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล ไม่มี ไม่มี

3. ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/กิจการที่แข่งขัน 

หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่น 
ที่ไม่ใช่ 
บริษัท 

จดทะเบียน

กิจการที่
แข่งขัน หรือ
เกี่ยวเนื่อง 
กับธุรกิจ 

ของบริษัทจำานวน ประเภทกรรมการ

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 1 -	 ประธานกรรมการ/	กรรมการอิสระ	 
บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำากัด	
(มหาชน)

1 ไม่มี

2. นายอัจฉรินทร์ สารสาส 1 -	 ประธานคณะกรรมการบริหาร/	 
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ/	กรรมการ
อิสระ 
บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำากัด	
(มหาชน)

ไม่มี ไม่มี

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล 4 -	 ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 
ค่าตอบแทนฯ/	กรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล/	กรรมการอิสระ	 
บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำากัด	
(มหาชน)

-	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/	 
ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง/	 
กรรมการอิสระ	 
บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จำากัด	(มหาชน)

-	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/	ประธาน
คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยง
องค์กร/	กรรมการคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน/	กรรมการอิสระ	 
บริษัท	เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	จำากัด	(มหาชน)

-	 กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ	 
บริษัท	อีซี่บาย	จำากัด	(มหาชน)

1 ไม่มี

- 32 -



4. คำานิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

บริษัท	 สมบูรณ์	 แอ๊ดวานซ์	 เทคโนโลยี	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้กำาหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ของ 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุน	โดยได้กำาหนดให้	“กรรมการอิสระ”	มีคุณสมบัติโดยสรุปดังต่อไปนี้

(1)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	 0.5	 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต	 ทั้งนี้	 ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้น	ๆ	ด้วย

(2)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา	หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอำานาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปีก่อนวันที่ได้รับการ 
แต่งต้ัง	 ท้ังน้ี	ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

(3)	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา	 มารดา	 
คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของกรรมการรายอื่น	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจควบคุม	
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4)	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท	 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือ 
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง	รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	การเช่า 
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	 หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	 
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	 คำ้าประกัน	 การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	 รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำานองเดียวกัน	 
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา	 มีภาระหนี้ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 ตั้งแต่ร้อยละ	 3	 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัท	หรือ	ตั้งแต่	20	ล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า	ทั้งนี้	การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการคำานวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 โดยอนุโลม	 แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว	 ให้นับรวมภาระหนี้	 ที่เกิดขึ้น 
ในระหว่าง	1	ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
ของบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอำานาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชี 
ของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่	 เว้นแต่	 
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(6)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	 2	 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือ 
ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอำานาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

(7)	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8)	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็น 
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจำา	หรือถือหุ้นเกินร้อยละ	1	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท	

(10)	กำาหนดวาระดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน	9	ปี	โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2558	เป็นต้นไป
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