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นายเตชะพิทย์  แสงสิงแก้ว 
อายุ     71  ปี 
ต าแหน่งในบริษัท กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ประธำนกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง และกรรมกำรบรรษัทภิบำล 

       บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
การศึกษา 

 ปริญญำโท           เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น 
 ปริญญำตรี   เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยฮิโตสึบำชิ ประเทศญี่ปุ่น    

การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน  
 บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน)  กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

  

การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น  
 บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด   กรรมกำร 
 บริษัท สตำร์ซำนิตำรี่ แวร์ จ ำกัด   กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 

ประสบการณ์  
 ธนำคำรแห่งประเทศไทย    รองผู้ว่ำกำร 
 ธนำคำรนครธน จ ำกัด (มหำชน)   ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 
 บริษัท บริหำรสินทรัพย์สุขุมวิท จ ำกัด  ประธำนกรรมกำร 
 บริษัท บริหำรสินทรัพย์เพชรบุรี   กรรมกำร  และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 บริษัท บริหำรสินทรัพย์รัตนสิน จ ำกัด  ประธำนกรรมกำร 
 บรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย   กรรมกำรบริหำร 

จ านวนการถือหุ้น     1,000,000 หุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น     ร้อยละ 0.0250 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว      

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ประวัติบุคคลที่เสนอชือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 
บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากดั (มหาชน) 
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ระหว่างผู้บริหาร      ไม่ม ี
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ    9 ปี 6 เดือน 
การอบรม 

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  
- 2551  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551  
- 2548  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548 

 สถำบันพระปกเกล้ำ     
- หลักสูตร Executive Development Program      

 มหำวิทยำลัยฮำวำร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ 3  

 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน    
- หลักสูตรวิทยำลัยตลำดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5 

คุณสมบัติต้องห้าม   1. ไม่มีประวัติกำรกระท ำผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระท ำโดยทุจริต  
                         2. ไม่มีประวัติกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
                             ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง     ตำมข้อมูลประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
บริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง     ตำมข้อมูลประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่นที่อำจท ำให้เกิด 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ - ไม่เป็น - 
2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย) - ไม่เป็น - 
3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส ำคัญ อันอำจมีผลท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 

ประชุม จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 8/8 100 
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 100 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4 100 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 2/2 100 
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 1/1 100 
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม            : - ไม่มี - 
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นางพเยาว์ มริตตนะพร 
อายุ     58  ปี 
ต าแหน่งในบริษัท   กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /  
     กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

  บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
 

การศึกษา 
 ปริญญำโท   กำรบริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 ปริญญำตรี       กำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน 
 บริษัท ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบรรษัท 

ภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรผู้จัดกำร 
การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น    

 บริษัท ไซยะบุรี จ ำกัด    กรรมกำร 
ประสบการณ์        

 บริษัท ทำงด่วนกรุงเทพเหนือ จ ำกัด  กรรมกำรผู้จัดกำร 
 บริษัท ทำงด่วนกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)  รองกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร  

       สำยงำนบริหำร  
จ านวนการถือหุ้น     ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น     ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว      
ระหว่างผู้บริหาร      ไม่ม ี
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ      2 ปี 2 เดือน 

ประวัติบุคคลที่เสนอชือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 
บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากดั (มหาชน) 
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การอบรม 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

- 2547 หลักสูตรประกำศนียบัตรกรรมกำรบริษัทไทย (DCP) รุ่น 48/2547 
- 2552 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 9/2552 

คุณสมบัติต้องห้าม     1. ไม่มีประวัติกำรกระท ำผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระท ำโดยทุจริต 
                           2. ไม่มีประวัติกำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
                               ในรอบปีที่ผ่ำนมำ  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง     ตำมข้อมูลประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
บริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง     ตำมข้อมูลประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่นที่อำจท ำให้เกิด 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

- ไม่มี -     

 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ - ไม่เป็น - 
2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย) - ไม่เป็น - 
3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส ำคัญ อันอำจมีผลท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ - ไม่มี - 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 

ประชุม จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 6/8 75 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2/2 100 
กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 4/4 100 
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 1/1 100 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม            : - ไม่มี - 
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ดร.สมบัติ  กิจจาลักษณ์ 
อายุ     59 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท   กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 

     บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) 
การศึกษา 

 ปริญญำเอก         วิศวกรรมศำสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม)  มหำวิทยำลัยอินส์บรุค    
    ประเทศออสเตรีย 

 ปริญญำโท   วิศวกรรมศำสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม)  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน  
 บริษัท ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบรรษัท 

ภิบำลและบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรผู้จัดกำร 
    

การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น  
 บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จ ำกัด  กรรมกำร 

   

ประสบการณ์   
 บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด   กรรมกำร 
 บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน)   ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนพัฒนำธุรกิจ 
 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  ผู้อ ำนวยกำร ส่วนมำตรฐำนงำนก่อสร้ำง 

 

จ านวนการถือหุ้น     2,860,100 หุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น     ร้อยละ 0.0716 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว      
ระหว่างผู้บริหาร       ไม่ม ี
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ    14 ปี 6 เดือน     

ประวัติบุคคลที่เสนอชือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 
บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากดั (มหาชน) 

 



 

 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน)           หน้ำ 47 จำก 76 

 

 
การอบรม 

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย   

- 2549  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 81/2549 
- 2548   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 36/2548 

คุณสมบัติต้องห้าม     1. ไม่มีประวัติกำรกระท ำผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระท ำโดยทุจริต 
                           2. ไม่มีประวัติกำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
                                        ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง     ตำมข้อมูลประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

บริษัทอื่นทีไ่ม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง     ตำมข้อมูลประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่นที่อำจท ำให้เกิด 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 

 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ - ไม่เป็น - 
2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย) - ไม่เป็น - 
3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส ำคัญ อันอำจมีผลท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ - ไม่มี - 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 

ประชุม จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 5/8 62.5 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 5/5 100 
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 1/1 100 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม            : - ไม่มี - 
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นายชัยวัฒน์  อุทัยวรรณ ์
อายุ     62  ปี 
ต าแหน่งในบริษัท   กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง     

  กรรมกำรบรรษัทภิบำล และกรรมกำรผู้จัดกำร 
  บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 

การศึกษา 
 ปริญญำโท   Master of Business Administration (Executive) 

       สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
       Master of Science (Mathematics and Computer Science) 
       University of Louisville, Kentucky, U.S.A. 

 ปริญญำตรี       สถิติศำสตร์บัณฑิต คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
       จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

 บริษัท ซี เค พำวเวอร์ จ ำกัด (มหำชน)  กรรมกำร 
การด ารงต าแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทอื่น 

 บริษัท โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จ ำกัด ประธำนกรรมกำร  
 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย   ประธำนกรรมกำร  
 บริษัท ประปำปทุมธำนี จ ำกัด   กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จ ำกัด  กรรมกำร 
 สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย   กรรมกำร และอุปนำยก  

 
 
 

ประวัติบุคคลที่เสนอชือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการ 
บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากดั (มหาชน) 
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ประสบการณ์  
 บริษัท รถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

       และกรรมกำรผู้จัดกำร 
 บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์   รองประธำนกรรมกำร 
 ธนำคำรออมสิน       กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
 ธนำคำรนครหลวงไทย จ ำกัด (มหำชน)  ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ 
 บริษัท ประกันชีวิต นครหลวงไทย จ ำกัด  ประธำนกรรมกำร 
 ธนำคำร เอ ไอ จี เพื่อรำยย่อย(ประเทศไทย)จ ำกัด(มหำชน)  ประธำนกรรมกำรบริหำร  

                                                                           และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอ ไอ จี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)    ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร   

                                                                          และ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
จ านวนการถือหุ้น     ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้น     ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว      
ระหว่างผู้บริหาร      ไม่ม ี
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ      2 ปี 1 เดือน 
การอบรม 

 สถำบันกำรพลังงำน (วพน.) 
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนวิทยำกำรพลังงำน (วพน.) รุ่น 4 

 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 
- หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20/2555 

 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง รุ่นที่ 1 

 สถำบันวิทยำกำรกำรค้ำ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ 
- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำและกำรพำณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 6 

 สถำบันพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำรรระดับสูงภำครัฐ สถำบันพระปกเกล้ำ 
- หลักสูตรกำรก ำกับดูแลกิจกำรส ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงของรัฐวิสำหกิจและองค์กำร

มหำชน (PDI) รุ่นท่ี 12 
 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 

- หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3/2549 
 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
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- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 29/2555  
- หลักสูตรประกำศนียบัตรกรรมกำรบริษัทไทย (DCP) รุ่น 18/2545 

คุณสมบัติต้องห้าม    1. ไม่มีประวัติกำรกระท ำผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระท ำโดยทุจริต   
                         2. ไม่มีประวัตกิำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบับรษิัท 
                                      ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 1  แห่ง   ตำมข้อมูลประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
บริษัทอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 5  แห่ง   ตำมข้อมูลประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่นที่อำจท ำให้เกิด 
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

- ไม่มี - 

 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน 
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ - เป็น - 
2. เป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย) - ไม่เป็น - 
3. มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส ำคัญ อันอำจมีผลท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ - ไม่มี - 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 

ประชุม จ ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 8/8 100 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร 5/5 100 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4/4 100 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 2/2 100 
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 1/1 100 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม            : - ไม่มี - 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท ทีทีดับบลิว จ ำกัด (มหำชน) ได้ก ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระให้ตรงหรือเข้มงวดและรัดกุมกว่ำ
ข้อก ำหนดขั้นต ่ำของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ตำมหนังสือที่ก.ล.ต.จ. (ว.) 59 ลงวันที ่1 ธันวำคม 2547 เรื่อง กำรก ำหนดนิยำมส ำหรับกรรมกำรอิสระ  

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 ตำมกฎหมำยหลักทรัพย์) 

2. ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำจำกบริษัทฯ บริษัทในเครือ 
บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็น
บิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมทั้งในด้ำนกำรเงินและบริหำรงำนของ 
บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใน
ลักษณะดังกล่ำวในเวลำไม่น้อยกว่ำ1ปีก่อนได้รับกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรอิสระยกเว้นคณะกรรมกำรของบริษัทฯ 
ได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วเห็นว่ำ กำรเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระของกรรมกำรอิสระ 

5. ไม่ได้รับกำรแต่งต้ังขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  
หรือ  ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

6. สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
จำกคณะกรรมกำรของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ของ
บริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว 

7.  สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ ได้โดยอิสระ 
8.  ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำงพนักงำน ที่ปรึกษำที่รับ
เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจกำร
ที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
10.  สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำง เท่ำเทียมกัน 
11.  สำมำรถดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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12.  ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำว่ำได้กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
กฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน  กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันชีวิต กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันวินำศภัย 
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือกฎหมำยที่เกี่ยวกับธุรกิจกำรเงินในท ำนองเดียวกัน 
ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศโดยหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยนั้น  ทั้งนี้ ในควำมผิด
เกี่ยวกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์  หรือกำรบริหำรงำนที่มีลักษณะเป็นกำร
หลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


