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ประวัติโดยย่อและข้อมลูที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 

 

1.  นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง 
 กรรมกำร  
 กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล  
 และรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยปฏิบัติกำร 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับ      
การแต่งตั้ง 
 

กรรมกำร  
 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง  1 เมษำยน 2554 
 

อายุ 61 ป ี
 

สัญชาติ ไทย 
 

การศึกษา  วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำพลังงำนทดแทน มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 คุรุศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55 ปี 2547  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 66 ปี 2548  
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ             
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
 

 กรรมกำรบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล                   

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยปฏิบัติกำร บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ            
หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืน                 
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 

 กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 
 กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 
 กรรมกำร บริษัทย่อยทั้ง 34 โครงกำรของบริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 
 กรรมกำร บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด 
 กรรมกำร บริษัทย่อยทั้ง 2 โครงกำรของบริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ แอสเซ็ท จ ำกัด 
 กรรมกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
 กรรมกำร บริษัท โซลำร์ เพำเวอร์ รูฟ จ ำกัด 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 (ส าหรับวาระที่ 7) 
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 กรรมกำร บริษัท สตีล รูฟ จ ำกัด 
 กรรมกำร บริษัท เซท เอนเนอยี จ ำกัด(1)  

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ  
หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่            
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์           
หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ         
กับบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 

ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่             
สำยปฏิบัติกำร บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน)  

 พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน  
และบรรษัทภิบำล บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท โซล่ำ เพำเวอร์ จ ำกัด 
 พ.ศ. 2533 - 2550 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรด้ำนปฏิบัติกำร  

บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) 
 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี  

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ  วำระที่ 1: พ.ศ. 2554-2557 
 วำระที่ 2: พ.ศ. 2557-2560 
 วำระที่ 3: พ.ศ. 2560-2563 
 ได้รับกำรเสนอชื่อให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง  

ซึ่งจะเป็นกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นวำระที่ 4 (พ.ศ. 2563-2566) 
 

การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 

 

 ตนเอง : 12,000,000 หุ้น (1.23%)(2) 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตร  : ไม่มี 
 รวม  : 12,000,000 หุ้น (1.23%) 

 

การเข้าประชุมในปี 2562  คณะกรรมกำรบริษัทฯ: จัดกำรประชุม 4 ครั้ง เข้ำประชุม 4 ครั้ง  
(คิดเปน็ร้อยละ 100) 

 คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล:  
จัดกำรประชุม 2 ครั้ง เข้ำประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
 

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติกำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์  
ซึ่งได้กระท ำโดยทุจริต 

 ไม่มีประวัติกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์                        
กับกลุ่มบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

 

หมายเหตุ:   
(1) บริษัท เซท เอนเนอยี จ ำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนติิบุคคล ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เมื่อวันท่ี 19 กันยำยน 2562  
(2) ข้อมูล ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่ำงกำล (Record Date) ในวันท่ี 17 มีนำคม 2563 
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ประวัติโดยย่อและข้อมลูที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
 

 

 

 

 

2. ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
 กรรมกำรอิสระ  
 กรรมกำรตรวจสอบ 

 และกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล  
 

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับ           
การแต่งตั้ง 
 

กรรมกำรอิสระ 
 

วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง  11 เมษำยน 2555 
 

อายุ 80 ป ี
 

สัญชาติ ไทย 
 

การศึกษา  B.A. (Hons), M.A. Mechanical Sciences, Cambridge, U.K. 
 D.I.C., Ph.D. Communications, Imperial College of Science  

and Technology, London University 
 Ph.D. Education - Curriculum and Instruction, Faculty of 

Education, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38 ปี 2555  
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 146 ปี 2554 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ                
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
 

 

 กรรมกำรอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) (1) 
 กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล  

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

บริษัท ล่ ำสูง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ               
หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืน                    
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 

กรรมกำร บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จ ำกัด (บริษัทในเครือของบริษัท             
เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน)) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ  
หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่                     
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์           
หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ         
กับบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 

ไม่มี 

ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ   
และกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล  
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 พ.ศ. 2560 - 2561 กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ                         
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน)  

 พ.ศ. 2555 - 2558 กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ                        
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน)  

 พ.ศ. 2555 - 2556 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ             
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 พ.ศ. 2553 - 2554 ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน ผู้บริหำรสูงสุดโรงเรียนสัตยำไส จังหวัดลพบุรี 

 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

3 ปี  

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ  วำระที่ 1: พ.ศ. 2555-2558 
 วำระที่ 2: พ.ศ. 2560-2563 
 ได้รับกำรเสนอชื่อให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง  

ซึ่งจะเป็นกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นวำระที่ 3 (พ.ศ. 2563-2566) 
 

การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 

 

 ตนเอง : ไม่มี(2) 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตร  : ไม่มี 
 รวม  : ไม่มี 
 

การเข้าประชุมในปี 2562  คณะกรรมกำรบริษัทฯ: จัดกำรประชุม 4 ครั้ง เข้ำประชุม 4 ครั้ง  
(คิดเป็นร้อยละ 100) 

 คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล:  
จัดกำรประชุม 2 ครั้ง เข้ำประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
เนื่องจำกได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร (เพ่ิมเติม) ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 
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คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติกำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์  
ซึ่งได้กระท ำโดยทุจริต 

 ไม่มีประวัติกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์                        
กับกลุ่มบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

หมายเหตุ:   
(1)  คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเป็นไปตำมนิยำมที่บริษัทฯ ประกำศ และภำยใต้ข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน              

และประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(2)  ข้อมูล ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่ำงกำล (Record Date) ในวันท่ี 17 มีนำคม 2563 
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ประวัติโดยย่อและข้อมลูที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

 
 

3.  นายอภิชาติ ลิ้มเศรษฐานุวัต 
 กรรมกำรอิสระ  
 กรรมกำรตรวจสอบ 

 และกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล  
  

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับ           
การแต่งตั้ง 
 

กรรมกำรอิสระ 
 

อายุ 56 ป ี
 

สัญชาติ ไทย 
 

วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (สำขำวิศวกรรมโยธำ) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 159 ปี 2562 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ               
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
 

 กรรมกำรอิสระ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) (1) 
 กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล  

บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ             
หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืน                    
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 

ไม่มีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำรอ่ืน  
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ  
หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่                     
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์           
หรือมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ         
กับบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 

ไม่มี 
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ประสบการณ์การท างาน  พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน  
และบรรษัทภิบำล บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) 

 พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ  
บริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน)  

 พ.ศ. 2554 ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรโยธำ เทศบำลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 
 พ.ศ. 2551 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เทศบำลต ำบลเจ้ำพระยำสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 
 พ.ศ. 2549 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เทศบำลเมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 
 พ.ศ. 2548 ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เทศบำลต ำบลไพศำลี จ.นครสวรรค์ 
 พ.ศ. 2543 หัวหน้ำกองช่ำง เทศบำลเมืองเสนำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 
 พ.ศ. 2531 วิศวกรโยธำ เทศบำลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

3 ปี  

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ  วำระที่ 1: พ.ศ. 2560-2563 
 ได้รับกำรเสนอชื่อให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง  
 ซึ่งจะเป็นกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นวำระที่ 2 (พ.ศ. 2563-2566) 

 

การถือหุ้น/สัดส่วนจ านวนหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 

 

 ตนเอง : ไม่มี(2) 
 คู่สมรส : ไม่มี 
 บุตร  : ไม่มี 
 รวม  : ไม่มี 

 

การเข้าประชุมในปี 2562  คณะกรรมกำรบริษัทฯ: จัดกำรประชุม 4 ครั้ง เข้ำประชุม 4 ครั้ง  
(คิดเป็นร้อยละ 100) 

 คณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล:  
จัดกำรประชุม 2 ครั้ง เข้ำประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
เนื่องจำกได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร (เพ่ิมเติม) ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 
 

คุณสมบัติต้องห้าม  ไม่มีประวัติกำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์  
 ซึ่งได้กระท ำโดยทุจริต 
 ไม่มีประวัติกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์                         

กับกลุ่มบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 

หมายเหตุ:   
(1) คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระเป็นไปตำมนิยำมที่บริษัทฯ ประกำศ และภำยใต้ข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน              

และประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(2) ข้อมูล ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่ำงกำล (Record Date) ในวันท่ี 17 มีนำคม 2563 
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 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน              
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง            
ของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือน
ประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือ                      
ของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็น  
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่                   
ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น              
รำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจำก
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน  รวมถึง
พฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่              
ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ 
ทั้งนี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำ
ภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ            
ของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำน              
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรอิสระ 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือ                  
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม                  
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อน
วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ             
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือ                
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน  
ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน              
ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

 

 ทั้งนี้ กรรมกำรที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระมี 2 ท่ำนคือ ดร.อำจอง ชุมสำย ณ อยุธยำ และ               
นำยอภิชำติ ลิ้มเศรษฐำนุวัต ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตำมนิยำมกรรมกำรอิสระที่ก ำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


