
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่ง  

1. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน ์          
     ประเภทกรรมการทีเ่สนอให้ได้รับการแต่งตัง้ กรรมการอสิระ (ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 14 ปี) 

     (ทัง้นี ้ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท) 

อาย ุ  59 ปี 
สัญชาติ  ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 
- ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA 
- ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจการเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร ์(เคมีวิศวกรรม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 35 ปี 2548 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee รุน่ที่ 11 ปี 2554  
- หลกัสตูร Compensation Survey รุน่ที่ 1 ปี 2554 
- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ที่ 2 ปี 2558 
- หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุน่ที่ 240 ปี 2560 
- หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders รุน่ที่ 9 ปี 2560 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 - ไม่มี       - 
ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
8 เม.ย. 2564 – ปัจจบุนั  
2555 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั  
2553 – ปัจจบุนั  
2553 – ปัจจบุนั  
2553 – ปัจจบุนั  

รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กิจการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2558 – ปัจจบุนั  
2554 – ปัจจบุนั  
2554 – ปัจจบุนั  
2549 – 30 พ.ค. 2562 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตารส์ ไมโครอิเลคโทรนิคส ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีอารซ์ี คอนสตรคัชั่น จ ากดั (มหาชน) 

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
พ.ค. 2556 – ม.ค. 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั จีที เวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ากดั 

จ านวนบริษัทที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร : บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - แห่ง 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนข์องบริษัท 
- ไม่มี     - 

การเข้าประชุม ปี 2564 คณะกรรมการบริษัท  :                                            7/7 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ) 
คณะกรรมการตรวจสอบ  :                                      5/5 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  :                           4/4 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  :     2/2 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ) 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ :                            1/1 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ) 
สามญัผูถ้ือหุน้ ปี 2564 :                                         1/1 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ) 

 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

 



2. รศ.ดร. ปริทรรศน ์พันธุบรรยงก ์  
     ประเภทกรรมการทีเ่สนอให้ได้รับการแต่งตัง้  กรรมการอิสระ (ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 14 ปี) 

     (ทัง้นี ้ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท) 

อาย ุ 68 ปี 
สัญชาติ ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 
-   ปริญญาเอกกิตติมศกัดิ์ Nagaoka University of Technology  
-   ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร ์(วิศวกรรมโลหการ) มหาวิทยาลยัโตเกยีว 
-   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-   ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมอตุสาหการ) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
-   ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมอตุสาหการ) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
-   หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 71 ปี 2551 
-   หลกัสตูร Director Certification Program  (DCP) รุน่ที่ 105 ปี 2551 
-  หลกัสตูร Auditing Committee Program (ACP) รุน่ที่ 36 ปี 2554 
-  หลกัสตูร Role of  the  Compensation Committee (RCC) รุน่ 15 ปี 2555 
-  หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ 17 ปี 2556 
-  หลกัสตูร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุน่ที่ 2 ปี 2556 
-  หลกัสตูร Director Certification Program Update (DCPU) รุน่ที่ 1 ปี 2558 
-  หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ที่ 20 ปี 2558 
-  หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM) รุน่ที่ 1 ปี 2560 
-  หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leader รุน่ที่ 9 ปี 2560 
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 - ไม่มี       - 
ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
มี.ค. 2555 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กิจการอ่ืน  
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2558 – ปัจจบุนั  
2555 – ปัจจบุนั  

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเมียร ์โพรดกัส ์จ ากดั (มหาชน) 

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
2565 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 

ผูบ้ริหารประจ าส านกัอธิการบดี สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน ์
ที่ปรกึษาผูอ้  านวยการ ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ 

จ านวนบริษัทที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร : บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนข์องบริษัท 
- ไม่มี     - 

การเข้าประชุม ปี 2564 คณะกรรมการบริษัท  :                                            7/7 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ) 
คณะกรรมการตรวจสอบ  :                                      5/5 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ) 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  :                           4/4 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  :     2/2 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ) 
สามญัผูถ้ือหุน้ ปี 2564 :                                         1/1 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ) 

 
 



3.  นางสาวนิลรัตน ์จารุมโนภาส 
     ประเภทกรรมการทีเ่สนอให้ได้รับการแต่งตัง้  กรรมการ (ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 22 ปี)  
     (ทัง้นี ้ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท) 

อายุ 64 ปี 
สัญชาติ ไทย 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 82 ปี 2553 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 141 ปี 2554 
- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ที่ 8 ปี 2554 
-  หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program รุน่ที่ 17 ปี 2558 
- หลกัสตูร Leadership Succession Program (LSP) รุน่ที่ 5 ปี 2558 
- หลกัสตูร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) ปี 2560 
- หลกัสตูร Strategic CFO in capital market รุน่ 7 ปี 2561 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- หลกัสตูร วิทยาการจดัการส าหรบันกับริหารระดบัสงู (วสบ.) รุน่ที่ 3 ปี 2562 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
- หลกัสตูร TLCA CFO Professional Development Program ปี 2562 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- หลกัสตูร Human Capital Management (HCM) รุน่ที่ 1 ปี 2563 (IRDP) 
- หลกัสตูร วิทยาการผูน้  าไทย - จีน (วทจ.) รุน่ที่ 4  ปี 2564 สถาบนัวิทยาการผูน้  าไทย - จีน 

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 30,524,601 หุน้ (รอ้ยละ 4.57) เพ่ิมขึน้/ลดลง จากปี 2563 จ านวน -  หุน้ 
ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปี 
บมจ. ยูเอซี โกลบอล 
2555 – ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั      
2545 – ปัจจบุนั   

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ทีด่า้นการเงินและบญัชี 
กรรมการ 

กิจการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- ไม่มี     - 

 

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ก.ย.2562 – ปัจจบุนั 
ม.ค.2560 – ปัจจบุนั 
ม.ค.2558 – ปัจจบุนั  
ส.ค.2557 – ปัจจบุนั 
ส.ค.2556 – ปัจจบุนั 
พ.ย.2555 – ปัจจบุนั 
มี.ค.2555 – ปัจจบุนั 
ธ.ค.2557 – 24 ธ.ค. 2562 
ต.ค.2556 – 16 ธ.ค. 2562 

กรรมการ บริษัท ยเูอซี ท็อป เอนเนอรย์ี่ จ ากดั 
กรรมการ บริษัท โอดิน เมียนมาร ์จ ากดั 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคลัส ์จ ากดั 
กรรมการ บริษัท โซล่า เอ็นเนอรจ์ี รูฟ พาวเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส ์จ ากดั 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ทีพีที เพลเลทส ์จ ากดั 
กรรมการ บริษัท เซบิก๊าซ ยเูอซี จ ากดั 

จ านวนบริษัทที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร : บริษัทจดทะเบียน - แห่ง / ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 7 แห่ง 
 
 
 
 



นางสาวนิลรัตน ์จารุมโนภาส (ต่อ) 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอให้ได้รับการแต่งตั้ง  กรรมการ (ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 22 ปี) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนข์องบริษัท 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ท็อป เอนเนอรย์ี่ จ ากดั 
กรรมการ บริษัท โอดิน เมียนมาร ์จ ากดั 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอ็ดวานซ ์โพลิเมอร ์แอนด ์เคมิคลัส ์จ ากดั 
กรรมการ บริษัท โซล่า เอ็นเนอรจ์ี รูฟ พาวเวอร ์จ ากดั 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี แอนด ์ทีพีที เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั 
กรรมการ บริษัท ยเูอซี ยทูิลิตีส ์จ ากดั 

 

การเข้าประชุม ปี 2564 คณะกรรมการบริษัท  :                                            7/7 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ) 
คณะกรรมการบริหาร  :                                           5/5 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ) 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ :                            1/1 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ) 
สามญัผูถ้ือหุน้ ปี 2564 :                                         1/1 ครัง้   (คิดเป็นรอ้ยละ 100 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค านิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทก าหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิัทใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของ
บรษิัท 
 
คณะกรรมการบรษิัทหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอิสระ เขา้รว่มในคณะกรรมการบรษิัท ทัง้นี ้บรษิัทมี
นโยบายแต่งตัง้กรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน  
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบตัิของผูท้ี่จะมาท าหนา้ที่เป็น
กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิ
การศกึษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณก์ารท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อ
หุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี ้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
คณะกรรมการบรษิัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัติามที่ก าหนดขา้งตน้เขา้มาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขา้
เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการอิสระท่ีตนแทน 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ซึ่งมีความเขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี ้
1.  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิทับรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษิัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร  
รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อยบรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือ   
ผู้มีอ  านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัท  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิทั  
และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บรษิัท  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 



8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักจิการของบรษิทัหรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมี
นยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ย
ละ 1.0 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ี
มีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
 
ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัิความเป็นอิสระของตนเอง อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจง้พรอ้มกับการ
รายงานขอ้มลูประวตัิกรรมการ ณ สิน้ปี ส าหรบัจดัท าแบบแสดงรายงานประจ าปีของบรษิัท (56 – 1 One Report) 
 
 
 


