
 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  หน้า 51 จาก 85 

 

 
 

ช่ือ – นามสกุล    :  ดร.ทนง พิทยะ 

อายุ : 66 ปี 

ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

จาํนวนการถือหุ้น : 342,500 หุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.0009% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไมมี่ 

ระหว่างผู้บริหาร  

คุณวุฒทิางการศึกษา :  ปริญญาเอก 

  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา 

    ปริญญาโท 

  สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  ปริญญาตรี 

  สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัโยโกฮามา ประเทศญ่ีปุ่ น 

ประวัตกิารอบรม/สัมมนา :  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547   

  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน : 2554- ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

     บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 

  2552- ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

     บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

         ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 

       บริษัท ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 1979 จํากดั (มหาชน) 

     ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 

บริษัท ไทยศรีประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

     ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 

       บริษัท ไซยะบรีุ พาวเวอร์ จํากดั 

     ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 

       บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากดั 

        2548- 2550  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

        2548   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์ 

        2545- 2548  ประธานกรรมการ 

       บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

        2544- 2548  ประธานกรรมการพฒันการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ประวัตบิุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

บริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 
 



 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  หน้า 52 จาก 85 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ  : 5 ปี 1 เดือน 

คุณสมบัตต้ิองห้าม  : 1. ไมมี่ประวติัการกระทําผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระทําโดย

        ทจุริต   

    2. ไมมี่ประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทใน

รอบ        ปีท่ีผ่านมา 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 3 แห่ง     ตามข้อมลูประสบการณ์การทํางาน 

บริษัทอ่ืนท่ีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง     ตามข้อมลูประสบการณ์การทํางาน 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิด 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไมมี่ - 

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 

หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา - ไมเ่ป็น - 

2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเ่ป็น - 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระ - ไมมี่ - 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 

ประชมุ จํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ คิดเป็นร้อยละ 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 100 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 100 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม            : - ไมมี่ - 

 

 

 

 

 



 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  หน้า 53 จาก 85 

  

 

 

ช่ือ – นามสกุล : นายไพรัช  เมฆอาภรณ์ 

อายุ : 68 ปี 

ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ 

  กําหนดคา่ตอบแทน กรรมการตรวจสอบและ 

  กรรมการบรรษัทภิบาล 

จาํนวนการถือหุ้น : ไมมี่ 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไมมี่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไมมี่ 

ระหว่างผู้บริหาร  

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  

        California State University, Long Beach, U.S.A. 

        ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล  

        จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวัตกิารอบรม/สัมมนา  :  - หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 17/2550  

          สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

         - หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549  

           สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

        - หลกัสตูร Directors Accreditation Program(DAP) รุ่น 18/2547   

          สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 - Advanced Management Program: The International Senior Manager’s 

Program 

          Harvard University, Graduate School of Business Administration, U.S.A. 

           

ประสบการณ์การทาํงาน 2550- ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 

    บริษัท ประปาปทมุธานี จํากดั 

   2549- ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ 

     กําหนดคา่ตอบแทน กรรมการตรวจสอบและ 

     กรรมการบรรษัทภิบาล 

     บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  

  ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ 

       บริษัท ไทยออฟติคอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ประวัตบิุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

บริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 



 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  หน้า 54 จาก 85 

  2539- 2546  กรรมการผู้จดัการ 

       บริษัท สยามคราฟท์อตุสาหกรรม จํากดั 

       บริษัท อตุสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จํากดั 

    บริษัท กระดาษสหไทยอตุสาหกรรม จํากดั 

 2532- 2539  กรรมการผู้จดัการ 

    บริษัท ผลิตภณัฑ์กระดาษไทย จํากดั 

    บริษัท กระดาษสหไทย จํากดั (มหาชน) 

 2530- 2532  กรรมการผู้จดัการ 

    บริษัท กระเบือ้งทิพย์ จํากดั 

 2528- 2532  ผู้จดัการทัว่ไป 

    บริษัท กระเบือ้งทิพย์ จํากดั 

 2526- 2528  ผู้ อํานวยการโรงงานทุ่งสง 

    บริษัท กระเบือ้งกระดาษไทย จํากดั 

 2522- 2526  หวัหน้าสว่นผลิต ผลิต 2 โรงงานบางซื่อ 

    บริษัท กระเบือ้งกระดาษไทย จํากดั 

 2521- 2522  หวัหน้าสว่นผลิต โรงานทุ่งสง 

    บริษัท กระเบือ้งกระดาษไทย จํากดั 

 2516- 2521  วิศวกร โรงานทุ่งสง 

    บริษัท กระเบือ้งกระดาษไทย จํากดั 

 2512- 2513  วิศวกร 

    องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย  

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ  : 7 ปี 4 เดือน 

คุณสมบัตต้ิองห้าม   : 1. ไมมี่ประวติัการกระทําผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระทําโดย

        ทจุริต   

    2. ไมมี่ประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทใน

รอบ        ปีท่ีผ่านมา  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 1 แห่ง     ตามข้อมลูประสบการณ์การทํางาน 

บริษัทอ่ืนท่ีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง     ตามข้อมลูประสบการณ์การทํางาน 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิด 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไมมี่ -     

 

 

 



 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  หน้า 55 จาก 85 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 

หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา - ไมเ่ป็น - 

2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเ่ป็น - 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระ - ไมมี่ - 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 

ประชมุ จํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ คิดเป็นร้อยละ 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 100 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 100 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 100 

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 2/2 100 

การประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2/2 100 

 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม            : - ไมมี่ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  หน้า 56 จาก 85 

 

 

 

ช่ือ – นามสกุล : นาย เรียวทาโร ซูมิ 

อายุ : 54 ปี 

ตาํแหน่ง : กรรมการ และกรรมการสรรหาและ 

    กําหนดคา่ตอบแทน 

จาํนวนการถือหุ้น : ไมมี่ 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไมมี่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไมมี่ 

ระหว่างผู้บริหาร  

คุณวุฒทิางการศึกษา :  ปริญญาตรี พาณิชยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัวาเซดะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

ประวัตกิารอบรม/สัมมนา  : -  

ประสบการณ์การทาํงาน :  2556- ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการสรราหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

   บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

 2556 -ปัจจบุนั กรรมการ  

  บริษัท มิตซยุ วอเตอร์ โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 2556-ปัจจบุนั กรรมการ บริหาร 

  แผนกธุรกิจโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน ภาคพืน้เอเซียแปซิฟิก 

  บริษัท มิตซุย (เอเซียแปซิฟิก) พีทีอี จํากดั  ประเทศสิงคโปร์ 

 2556-ปัจจบุนั รองประธาน   

  บริษัท มิตซุย แอนด์ คมัปานี (ไทยแลนด์) จํากดั 

  บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

 2554-2556 รองประธานอาวโุส และกรรมการบริหาร  

  แผนกธุรกิจโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน ภาคพืน้เอเซียแปซิฟิก 

  บริษัท มิตซุย (เอเซียแปซิฟิก) พีทีอี จํากดั   ประเทศสิงคโปร์  

 2553-2554 ผู้ อํานวยการโครงการ ฝ่ายพฒันาโครงการพลงังาน 2   

  แผนกธุรกิจโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน  

  บริษัท มิตซุย (โตเกียว) จํากดั 

 2552-2553  ผู้ อํานวยการโครงการ ฝ่ายพฒันาโครงการ 1   

  แผนกธุรกิจโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน 

  บริษัท มิตซุย (โตเกียว) จํากดั 

 2550-2552  กรรมการ  

   บริษัท มิตซุย (บราซิล) จํากดั 

ประวัตบิุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

บริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 



 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน)  หน้า 57 จาก 85 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ :  1 ปี   

คุณสมบัตต้ิองห้าม  :  1. ไมมี่ประวติัการกระทําผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระทําโดย

          ทจุริต   

     2. ไมมี่ประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทใน

         รอบปีท่ีผ่านมา 

   

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี่ - 

บริษัทอ่ืนท่ีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง     ตามข้อมลูประสบการณ์การทํางาน 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิด 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไมมี่ - 

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 

หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา - ไมเ่ป็น - 

2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเ่ป็น - 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระ - ไมมี่ - 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 

ประชมุ จํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ คิดเป็นร้อยละ 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท *2/4 50 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 100 

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน *1/2 50 

* เป็นช่วงเวลาปฎิบติัหน้าท่ีในตา่งประเทศ ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 

 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม            : - ไมมี่ - 
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ช่ือ – นามสกุล    : นายโทโมโนริ ซูซูกิ 

อายุ : 44 ปี 

ตาํแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร  

  และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

จาํนวนการถือหุ้น : ไมมี่ 

สัดส่วนการถือหุ้น : ไมมี่ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว : ไมมี่ 

ระหว่างผู้บริหาร  

คุณวุฒทิางการศึกษา   : ปริญญาตรี  สาขาพาณิชยกรรม  

              มหาวิทยาลยัวาเซดะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

ประวัตกิารอบรม/สัมมนา  :  หลกัสตูร  Director Certification Program (DCP) รุ่น 154/2554 

     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน : 2553- ปัจจบุนั  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ 

     บริหารความเสี่ยง 

     บริษัท นํา้ประปาไทย จํากดั (มหาชน) 

  2553- ปัจจบุนั  รองประธาน 

     บริษัท มิตซุยแอนคมัปะนี (ประเทศไทย) จํากดั 

         กรรมการ 

     บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

   2552- ปัจจบุนั  รองผู้จดัการใหญ่อาวโุส ฝ่ายโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน 

      บริษัท มิตซุยแอนคมัปะนี (ประเทศไทย) จํากดั 

   2551- 2552  ผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาโครงการพลงังาน ท่ี1 

      บริษัท มิตซุย แอนด์ โค ลิมิเตด็ (โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น) 

   2547- 2552  ผู้จดัการ ฝ่ายพฒันาพลงังานและโครงการสาธารณปูโภค 

      บริษัท มิตซุย แอนด์ โค ลิมิเตด็ (โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น) 

   2546-2547  ผู้ประสานงานโครงการ โครงการโรงไฟฟ้า Paiton 

      บริษัท มิตซุย แอนด์ โค ลิมิเตด็ (โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น) 

 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี 6 เดือน 

คุณสมบัตต้ิองห้าม   : 1. ไมมี่ประวติัการกระทําผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สินซึง่ได้กระทําโดย

        ทจุริต   

ประวัตบิุคคลที่เสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

บริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 
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     2. ไมมี่ประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทใน

         รอบปีท่ีผ่านมา 

   

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน - ไมมี่ - 

บริษัทอ่ืนท่ีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง     ตามข้อมลูประสบการณ์การทํางาน 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิด 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไมมี่ - 

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 

หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา - ไมเ่ป็น - 

2. เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเ่ป็น - 

3. มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระ - ไมมี่ - 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 

ประชมุ จํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ คิดเป็นร้อยละ 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 4/4 100 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 1/1 100 

การประชมุคณะกรรมการบริหาร 7/7 100 

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 100 

 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม            : - ไมมี่ - 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท นํา้ประปาไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัท นํา้ประปาไทย จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระให้ตรงหรือเข้มงวดและรัดกุมกว่า

ข้อกําหนดขัน้ต่ําของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ตามหนงัสือท่ีก.ล.ต.จ. (ว.) 59 ลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2547 เร่ือง การกําหนดนิยามสําหรับกรรมการอิสระ  

1.  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (นบัรวมบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย์) 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ 

บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น

บิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ

บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและบริหารงานของ 

บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใน

ลกัษณะดงักล่าวในเวลาไม่น้อยกว่า1ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ 

ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิ

หน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการอิสระ 

5. ไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือ  ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

6. สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัทฯ รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 

7.  สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ ได้โดยอิสระ 

8.  ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้างพนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการ

ท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9.  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

10.  สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่ง เทา่เทียมกนั 

11.  สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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12.  ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน 

ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศโดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ ในความผิด

เก่ียวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลักษณะเป็นการ

หลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 


