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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 

บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหแ้ตง่ต ัง้เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษิทั 

 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการของบรษิทั 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมหีนา้ทีใ่นการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยทีค่รบ

ก าหนดออกตามวาระหรอืกรณีอืน่ๆ รวมถงึการพจิารณาและกลัน่กรองรายชือ่ผูท้ีม่คีวามเหมาะสมจากการเสนอชือ่โดยผู ้

ถอืหุน้ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิารณาแตง่ตัง้ หรอืเพื่อน าเสนอผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป  
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มหีนา้ทีพ่จิารณาผูท้ีม่คีณุวุฒทิีเ่หมาะสม โดยพจิารณาจากความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์การท างานในอดตีทีจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่บรษัิท มคีวามเป็นผูน้ า วสิยัทัศน์กวา้งไกล เป็น
ผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัตกิารท างานทีโ่ปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย และมีความเป็นอสิระในการตัดสนิใจอย่างมือ

อาชพี ดว้ยความซือ่สตัย ์และเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัติามกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท   

 

การเลอืกตัง้กรรมการของบรษัิทโดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัตอ่ไปนี้ 

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

2. ในการเลอืกกรรมการ อาจใชว้ธิเีสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน

รวมกันเป็นคณะ ตามแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมตแิต่ละครัง้ผูถ้อืหุน้ตอ้งออกเสยีงดว้ย
คะแนนทีม่อียูท่ัง้หมด จะแบง่คะแนนเสยีงแกค่นใด หรอืคณะใดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

3. การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก หากมีคะแนนเสยีงเท่ากัน ใหผู้เ้ป็นประธานที่

ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

อนึ่ง กระบวนการในการสรรหากรรมการอสิระของบริษัท ใชว้ธิีเดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการและ

ผูบ้รหิาร  
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 

ขอ้มลูบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ใหแ้ตง่ต ัง้เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษิทั 
 

ชือ่ – นามสกลุ นายชยั  โสภณพนชิ 

อาย ุ 73 ปี  

ประเภทกรรมการ ประธานกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการลงทนุ 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 23 ปี  

การศกึษา - ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ University of Colorado สหรัฐอเมรกิา 

- Advanced Management Program, The Wharton School, University of 

Pennsylvania สหรัฐอเมรกิา 

- ปรญิญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร หลกัสตูร ปรอ.รุ่นที ่6 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Director Certification Program  รุน่ 16/2002 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Chairman 2000 รุ่น 10/2004 สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

ประสบการณ์การท างาน -   2553 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ และประธานคณะผูบ้รหิาร บมจ. กรุงเทพ
ประกนัภัย 

-   2531 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บมจ. ฟรููกาวาเม็ททลั (ไทยแลนด)์ 
-   2529 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้ 

-   2511 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัภัย 

-  2511 – ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัชวีติ 
-   2521 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยรับประกนัภัยตอ่ 

 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

- ต าแหน่งในบรษัิท              

จดทะเบยีนอืน่ 
-   2553 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ และประธานคณะผูบ้รหิาร บมจ. กรุงเทพ

ประกนัภัย 
-   2531 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บมจ. ฟรููกาวาเม็ททลั (ไทยแลนด)์ 

-   2529 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บมจ. จรุงไทยไวรแ์อนดเ์คเบิล้ 
-   2511 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัภัย 

-  2511 – ปัจจบุนั  กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัชวีติ 

-   2521 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยรับประกนัภัยตอ่ 
 

- ต าแหน่งในบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช่
บรษัิทจดทะเบยีน 

-  ประธานกรรมการ บรษัิท ไวทัลไลฟ์ จ ากดั (1 กจิการ) 

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจ

ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บรษิทั 

- ไมม่ ี

การถอืหุน้ในบรษิทั จ านวน  11,187,920 หุน้ คดิเป็น 1.53% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  
(สดัสว่นการถอืหุน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 รวมหุน้บุรมิสทิธแิละหุน้สามัญ และรวมการ
ถอืหุน้ของคูส่มรสและบตุรทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะ) 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย

คดอีาญาทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่

ไดท้ าโดยทุจรติ 

- ไมม่ ี

การเขา้รว่มประชุม เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิท  5/5 

เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการการลงทนุ  3/3 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 

ชือ่ – นามสกลุ นายแพทยช์าญวทิย ์ตนัติพ์พิฒัน ์

อาย ุ 72 ปี  

ประเภทกรรมการ รองประธานกรรมการ  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 23 ปี  

การศกึษา - MB ChB (ปรญิญาตรแีพทยศาสตรแ์ละศลัยศาสตร)์ Leeds University 

สหราชอาณาจักร 

- วฒุบิตัร FRCS (Fellowship of the Royal College of Surgeons of 

Edinburgh/ราชวทิยาลยัศัลยแพทยแ์หง่ เมอืงเอดนิเบอระ) สหราช

อาณาจักร 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -   ยังไม่ผา่นการอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน -   ศาสตราจารยก์ติตคิณุ ภาควชิาศลัยศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

- ต าแหน่งในบรษัิท              

จดทะเบยีนอืน่ 
- ไมม่ ี

- ต าแหน่งในบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช่
บรษัิทจดทะเบยีน 

- ไมม่ ี

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจ

ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บรษิทั 

- ไมม่ ี

การถอืหุน้ในบรษิทั จ านวน  475,310 หุน้ คดิเป็น 0.07% ของหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด  
(สดัสว่นการถอืหุน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 รวมหุน้บุรมิสทิธแิละหุน้สามัญ และรวมการ
ถอืหุน้ของคูส่มรสและบตุรทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะ) 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย

คดอีาญาทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่

ไดท้ าโดยทุจรติ 

- ไมม่ ี

การเขา้รว่มประชุม เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิท  5/5 

เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  1/1 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 

ชือ่ – นามสกลุ นายแพทยส์นิ  อนุราษฎร ์

อาย ุ 74 ปี 

ประเภทกรรมการ กรรมการ 

ผูอ้ านวยการดา้นการแพทยก์ลุม่  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 9 ปี  

การศกึษา - แพทยศาสตรบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- วฒุบิตัร     –  อายรุศาสตร ์สหรัฐอเมรกิา 

               – โรคระบบทางเดนิอาหาร สหรัฐอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ยังไมผ่่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน -   2547 – ปัจจบุนั ผูอ้ านวยการดา้นการแพทยก์ลุม่ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

-   2537 – 2547 ผูอ้ านวยการดา้นการแพทย ์โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์

-   2530 – 2537 ศาสตราจารยแ์ละผูอ้ านวยการดา้นการแพทย ์ University 

Medical Center Lubbock เท็กซสั สหรัฐอเมรกิา 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

- ต าแหน่งในบรษัิท              

จดทะเบยีนอืน่ 

-  ไมม่ ี

 

- ต าแหน่งในบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช่
บรษัิทจดทะเบยีน 

-  ประธานกรรมการ บรษัิท เอเชยี โกลเบลิ รเีสริช์ จ ากัด  (1 กจิการ) 

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจ

ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บรษิทั 

- ไมม่ ี

การถอืหุน้ในบรษิทั  -  ไมม่ ี(รวมหุน้บรุมิสทิธแิละหุน้สามัญ และรวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบตุรทียั่งไมบ่รรลุ

นติภิาวะ) 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย

คดอีาญาทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่

ไดท้ าโดยทุจรติ 

- ไมม่ ี

การเขา้รว่มประชุม เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิท  2/5 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 

 

นยิามของกรรมการอสิระ 

“กรรมการอสิระ” ซึง่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
หมายถงึ กรรมการทีม่คีณุสมบัตดิงันี้ 

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของผูข้ออนุญาต บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิท
ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูข้ออนุญาต ทัง้นี ้ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของ

กรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจ
ควบคมุของผูข้ออนุญาต บรษัิทใหญ ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืของผู ้

มอี านาจควบคมุของผูข้ออนุญาต เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัทีย่ืน่ค า
ขออนุญาตตอ่ส านักงาน ทัง้นีล้ักษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืที่

ปรกึษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูม้อี านาจควบคมุของผูข้ออนุญาต 

3. ไมเ่ป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่
สมรส พีน่อ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร กรรมการรายอืน่ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคมุ 

หรอืบคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหก้รรมการเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูข้ออนุญาตหรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกับผูข้ออนุญาต บรษัิทใหญ ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้ี

อ านาจควบคมุของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไม่

เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัียหรอืผูม้อี านาจควบคมุ ของผูท้ีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบัผูข้ออนุญาต บรษัิทใหญ ่
บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูม้อี านาจควบคมุของผูข้ออนุญาต เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะ

ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาตตอ่ส านักงาน  

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองผูข้ออนุญาต บรษัิทใหญ ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้ี

อ านาจควบคมุของผูข้ออนุญาตและไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านักงานสอบบัญช ี
ซึง่มผีูส้อบบัญชขีองผูข้ออนุญาต บรษัิทใหญ ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผู ้

ขออนุญาตสงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวันทีย่ืน่ค าขออนุญาต

ตอ่ส านักงาน 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ

เงนิซึง่ไดรั้บคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากผูข้ออนุญาต บรษัิทใหญ ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูข้ออนุญาต และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผู ้

ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีักษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัทีย่ืน่ค าขอ

อนุญาตตอ่ส านักงาน 

7. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้

ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ่

8. ไมป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกับกจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษัิทย่อย

หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีรั่บ
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ ซึง่ประกอบกจิการ

ทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษัิทย่อย 

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอสิระเกีย่วกับการด าเนนิงานของผูข้ออนุญาต 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 

ชือ่ – นามสกลุ นางอรุณี เกษตระทตั 

อาย ุ 68 ปี 

ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั 6 ปี  

การศกึษา - บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ University of Portland, สหรัฐอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Role of the Nomination and Governance 

Committee (RNG), 2554 

- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), 2554 

- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC), 

2555 

ประสบการณ์การท างาน -   2552 – ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิทจัดหางาน เอเอ ทาเลนท ์จ ากัด 

-  2549 – 2551    ทีป่รกึษาอสิระ ดา้นการจัดการทรัพยากรบคุคล  

-  2530 – 2548    ผูก้อ่ตัง้ Recruitment Department บรษัิท ส านักงาน 

เอนิสท์แอนดยั์ง จ ากดั ประเทศไทย 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

- ต าแหน่งในบรษัิท              

จดทะเบยีนอืน่ 

-  ไมม่ ี

 

- ต าแหน่งในบรษัิทอืน่ทีไ่มใ่ช่
บรษัิทจดทะเบยีน 

-  กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิทจัดหางาน เอเอ ทาเลนท ์จ ากดั (1 กจิการ) 

ต าแหนง่ในกจิการอืน่ทีอ่าจ

ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บรษิทั 

- ไมม่ ี

การถอืหุน้ในบรษิทั  -  ไมม่ ี(รวมหุน้บรุมิสทิธแิละหุน้สามัญ และรวมการถอืหุน้ของคูส่มรสและบตุรทียั่งไมบ่รรลุ

นติภิาวะ) 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย

คดอีาญาทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่

ไดท้ าโดยทุจรติ 

- ไมม่ ี

ลกัษณะความสมัพนัธข์องผูท้ ีไ่ดร้บัเสนอชือ่ซึง่มคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ 

มคีวามสมัพันธท์างสายโลหติหรอืการจดทะเบยีนกบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อี านาจควบคมุ หรอื

บคุคลทีจ่ะไดรั้บเสนอชือ่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 

: ไมเ่ป็น 

การมคีวามสมัพันธใ์นลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้กบับรษัิท/บรษัิทใหญ/่บรษัิทย่อย/บรษัิทร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ในปัจจบุนั หรอืในชว่ง 2 ปีทีผ่่านมา: 

- การเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืน

ประจ า 

: ไมเ่ป็น 

- การมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นัียส าคญัอนัอาจมผีลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ 

(เชน่การซือ้/ ขายวตัถดุบิ/ สนิคา้/ บรกิาร/ การยมื/ ใหกู้ย้มืเงนิ) 

: ไมม่ ี

- เป็นผูส้อบบญัช ีหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านักงานสอบบัญช ี : ไมเ่ป็น 

- การเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา

ทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บคา่บรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทตอ่ปี 

: ไมเ่ป็น 

การเขา้รว่มประชุม เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิท  5/5 

เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  1/1 


