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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่6 : อนุมัตเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 
1. หลักเกณฑก์ารพจิารณากรรมการออกตามวาระ  
         ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 16 ก าหนดใหก้ารประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม
สว่นไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัหนึ่งในสาม กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงั
จดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหใ้ชวิ้ธีจับสลากส่วนปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได ้
 
2. หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบคุคล เพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ี
พน้ต าแหน่ง ทัง้กรณีท่ีลาออกก่อนครบวาระ และท่ีครบก าหนดออกตามวาระตามหลกัเกณฑ ์ดงันี  ้

1. มีคุณสมบตัิสอดคลอ้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
กฎของ ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2. มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชนแ์ละเพ่ิม
มลูคา่ใหแ้ก่บริษัท 

3. มีคณุลกัษณะท่ีสนบัสนนุและสง่เสริมการด าเนินงานดา้นการก ากบัดแูลกิจการ เพ่ือสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่บริษัทฯ 
อาทิ ความเป็นอิสระ กลา้แสดงความคิดเห็น ความคิดสรา้งสรรค ์ปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความ
ระมดัระวงั และความซื่อสตัย ์อทิุศเวลาไดอ้ย่างเตม็ท่ี เป็นตน้ 

4. กรณีท่ีเป็นกรรมการที่ออกตามวาระ จะพิจารณาว่ามีประวตัิการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั 
ดว้ยความซื่อสตัย ์และสามารถทุ่มเทอทิุศเวลาไดอ้ย่างเตม็ท่ีประกอบดว้ย 

5. ในการสรรหากรรมการ จะพิจารณาคณุสมบตัิท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่
ในคณะกรรมการและคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

       โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
 
3. กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 

ในปี 2563 มีกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. ดร.ทนง  พิทยะ   กรรมการอิสระ 
2. นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์  กรรมการอิสระ 
3. นายชนุสเุกะ  มไุร   กรรมการ 
4. นายฮิเดะโอะ  มตัซโึมโตะ  กรรมการ 
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4. การเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
          จากการท่ีบริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเขา้รบัการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ซึ่งไดแ้จง้ข่าวผ่านตลาดหลักทรพัยฯ์ และเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขการใชส้ิทธิดงักลา่วผ่านทางเวบ็ไซต ์www.ttwplc.com ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถงึ 31 ธนัวาคม 2562 นัน้ 
ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือใหพิ้จารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
 
5. ความเหน็ของคณะกรรมการ    

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในกรณีนี ้ ไดพิ้จารณา
กลั่ นกรองอย่างรอบคอบ แต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านได้แก่   ดร.ทนง พิทยะ                  
นายไพรชั เมฆอาภรณ ์ นายชุนสเุกะ มไุร  และ นายฮิเดะโอะ มตัซโึมโตะ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ
หนึ่ง เน่ืองจากเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบตัิ
หนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความซื่อสตัย ์และทุ่มเทอทิุศเวลาไดอ้ย่างเต็มท่ีต่อบริษัท มีบทบาทส าคญั
ในการมอบแนวนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท พรอ้มทัง้เสนอความคิดเห็นและขอ้แนะน าต่างๆ ท่ี เป็นประโยชน์
ตอ่การบริหารจดัการ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2020 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2563 โดยไมร่วมกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอ
ช่ือ ไดพิ้จารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบแลว้ มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ 
และใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง 
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บุคคลทีเ่สนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ช่ือ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ
 

ดร.ทนง  พิทยะ 
กรรมการอิสระ 
72 ปี 
ไทย 
 

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 17 ธนัวาคม 2551 
วฒุิการศกึษา - ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอรท์เวสเทิรน์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยันอรท์เวสเทิรน์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัโยโกฮามา ประเทศญ่ีปุ่ น 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 25/2004 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

ต าแหนง่ปัจจบุนั 17 ธ.ค 2551 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 
 บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 
 บรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 
 บรษัิท สแกน อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 
 บรษัิท ส.ขอนแก่นฟูด้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2061 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 
 บรษัิท พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค จ ากดั (มหาชน) 
2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
 บรษัิท ไซยะบรุ ีพาวเวอร ์จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างาน 2548 - 2549 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั 
2548 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณิชย ์

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 11 ปี 3 เดือน 
การถือหุน้บรษัิท (รอ้ยละ) 0.0085 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนิน

ธุรกิจ รวมถึงมีคณุสมบตัิ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ อีกทัง้ไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามที่ก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชน โดยผา่นขัน้ตอนการพิจารณา
กลั่นกรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น 
ที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 
 บรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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2555 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 
 บรษัิท สแกน อินเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 
 บรษัิท ส.ขอนแก่นฟูด้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2061 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 
 บรษัิท พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น 
ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
 บรษัิท ไซยะบรุ ีพาวเวอร ์จ ากดั 

ขอ้พิพาททางกฎหมาย - ไมม่ี - 
การเขา้รว่มประชมุในปี 2562 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5/5 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ 
กรรมการ 

- ปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มีบทบาทส าคญัในการชีน้  าและให้
ค าปรกึษาแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูเพื่อรว่มกนัก าหนดนโยบายและ
ทิศทางการด าเนินงานของบริษัท พรอ้มทัง้ก ากับดูแลใหฝ่้ายจัดการด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล 

- ท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถื้อหุน้ ก ากบั
ดูแลการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขา้รว่มประชุมใหอ้ยู่ในประเด็นและเป็นไปดว้ย
ความเรียบรอ้ย สามารถขจัดความขดัแยง้ในที่ประชุมและสรา้งความเห็นร่วมกัน
เป็นมติของที่ประชมุไดเ้ป็นอยา่งดี 

- ดูแลจัดการใหก้ารด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และ
ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรกัษาผลประโยชน์ของบริษัทบน
พืน้ฐานของหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบัน  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งอิสระ ไมม่ี 
4. เป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอื มีสภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

ไมเ่ป็น 

 

 
นิยามกรรมการอิสระ : บรษัิทไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ในเรือ่งการถือหุน้ในบรษัิทฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอ้งถือหุน้นในบรษัิทฯ ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวน
หุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
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ลักษณะความสัมพันธข์องกรรมการอิสระ 
1.   ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม 

หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมบคุคลที่เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรพัย)์ 
ไมม่ี 

2.   ไม่มีส่วนรว่มในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรว่ม บริษัทที่เก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ของบรษัิท รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจา้ง พนกังาน หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ บรษัิท
ในเครอื บรษัิทรว่ม บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 

ไมม่ี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้งและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

ไมเ่ป็น 

4. ไมม่ีผลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยีไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มทัง้ในดา้นการเงินและบรหิารงานของ บรษัิทฯ 
บรษัิทในเครือ บริษัทรว่ม หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชนห์รือสว่นไดเ้สีย
ในลกัษณะดงักลา่วในเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระยกเวน้คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบแลว้เห็นว่า การเคยมีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียนัน้จะไม่มี
ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ 

ไมม่ี 

5. ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 

ไมเ่ป็น 

6. สามารถปฏิบตัิหนา้ที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย 
จากคณะกรรมการของบรษัิทไดโ้ดยอิสระ โดยไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบรษัิทฯ รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรอืญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

เป็น 

7.  สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบรษัิทเพื่อตดัสนิใจในเรือ่งตา่งๆ ไดโ้ดยอิสระ  
8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้งพนกังาน ที่
ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ 
หรอืบรษัิทยอ่ย 

ไมม่ี 

9.  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ ไมม่ี 
10. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั เป็น 
11. สามารถดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ เป็น 
12. ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายวา่ดว้ยการประกันชีวิต กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวินาศ
ภยั กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจการเงินใน
ท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอ  านาจตาม
กฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกับการกระท าอนัไม่เป็นธรรมที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือ
การบรหิารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรอืทจุรติ 

ไมม่ี 
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บุคคลทีเ่สนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ช่ือ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ
 

นายไพรชั  เมฆอาภรณ ์
กรรมการอิสระ 
74 ปี 
ไทย 
 

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 26 กนัยายน 2549 
วฒุิการศกึษา - ปรญิญาโท วิศวกรรมเครือ่งกล California State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมเครือ่งกล จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) 17/2007 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 81/2006 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

- หลกัสตูร Advanced Management Program: The International Senior 
Managers’ Program มหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ต าแหนง่ปัจจบุนั 26 ก.ย 2549 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 และกรรมการบรรษัทภิบาล 
 บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 
2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
 บรษัิท ไทยออพติคอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
 บรษัิท ประปาปทมุธานี จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างาน 2539 - 2546 กรรมการผูจ้ดัการ 
 บรษัิท สยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จ ากดั 
2532 – 2539 กรรมการผูจ้ดัการ 
 บรษัิท ผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ ากดั 
2528 – 2532 กรรมการผูจ้ดัการ 
 บรษัิท กระเบือ้งทิพย ์จ ากดั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 13 ปี 6 เดือน 
การถือหุน้บรษัิท - ไมม่ ี- 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนิน

ธุรกิจ รวมถึงมีคณุสมบตัิ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ อีกทัง้ไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามที่ก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชน โดยผา่นขัน้ตอนการพิจารณา
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กลั่นกรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น 
ที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 

2547 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

 บรษัิท ไทยออพติคอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น 
ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

2550 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
 บรษัิท ประปาปทมุธานี จ ากดั 

ขอ้พิพาททางกฎหมาย - ไมม่ ี- 
การเขา้รว่มประชมุในปี 2562 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 4/5 (คิดเป็นรอ้ยละ 80) 

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
- การประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  2/2 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ 
กรรมการ 

- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งท าหน้าที่สอบทานความ
น่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนน าส่งต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้พิจารณาการเปิดเผย
ขอ้มลูรายการเก่ียวโยงใหถ้กูตอ้งครบถว้น และไดใ้หค้วามเห็นที่เป็นอิสระและเป็น
ประโยชนต์อ่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

- ปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการ ซึง่ท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าปรกึษาที่เป็นประโยชนแ์ก่
ฝ่ายจดัการและพิจารณากลั่นกรองงานท่ีเสนอคณะกรรมการ 

- ปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหนา้ที่
ในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ตลอดจน
พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบัน  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งอิสระ ไมม่ี 
4. เป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอื มีสภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

ไมเ่ป็น 

 
นิยามกรรมการอิสระ : บรษัิทไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ในเรือ่งการถือหุน้ในบรษัิทฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอ้งถือหุน้นในบรษัิทฯ ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวน
หุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 
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ลักษณะความสัมพันธข์องกรรมการอิสระ 
1.   ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม 

หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ (นบัรวมบคุคลที่เก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรพัย)์ 
ไมม่ี 

2.   ไม่มีส่วนรว่มในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรว่ม บริษัทที่เก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ของบรษัิท รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจา้ง พนกังาน หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ บรษัิท
ในเครอื บรษัิทรว่ม บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 

ไมม่ี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้งและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

ไมเ่ป็น 

4. ไมม่ีผลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยีไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มทัง้ในดา้นการเงินและบรหิารงานของ บรษัิทฯ 
บรษัิทในเครือ บริษัทรว่ม หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชนห์รือสว่นไดเ้สีย
ในลกัษณะดงักลา่วในเวลาไมน่อ้ยกวา่ 1 ปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระยกเวน้คณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบแลว้เห็นว่า การเคยมีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียนัน้จะไม่มี
ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ 

ไมม่ี 

5. ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 

ไมเ่ป็น 

6. สามารถปฏิบตัิหนา้ที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย 
จากคณะกรรมการของบรษัิทไดโ้ดยอิสระ โดยไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของบรษัิทฯ รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรอืญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

เป็น 

7.  สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบรษัิทเพื่อตดัสนิใจในเรือ่งตา่งๆ ไดโ้ดยอิสระ  
8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้งพนกังาน ที่
ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ 
หรอืบรษัิทยอ่ย 

ไมม่ี 

9.  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ ไมม่ี 
10. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั เป็น 
11. สามารถดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ เป็น 
12. ไม่เคยตอ้งค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายวา่ดว้ยการประกันชีวิต กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวินาศ
ภยั กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจการเงินใน
ท านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอ  านาจตาม
กฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกับการกระท าอนัไม่เป็นธรรมที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือ
การบรหิารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรอืทจุรติ 

ไมม่ี 

  



  สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 4 

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 54 จำก 75 

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ช่ือ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ
 

นายชนุสเุกะ มไุร 
กรรมการ 
54 ปี 
ญ่ีปุ่ น 
 

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 27 กมุภาพนัธ ์2561 
วฒุิการศกึษา - ปรญิญาตร ีสาขาวิชากฎหมาย มหาวิทยาลยันาโกยา่ ประเทศญ่ีปุ่ น 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - ไมม่ี - 
ต าแหนง่ปัจจบุนั 27 ก.พ 2561 – ปัจจบุนั กรรมการ และ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 
2561 – ปัจจบุนั ผู้อ  านวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจโครงสร้างพื ้นฐาน 

ประจ าภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิค 
 บรษัิท มิตซยุ แอนด ์คมัปะนี จ ากดั (ประเทศสงิคโปร)์ 

ประสบการณก์ารท างาน 2559 ผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายกิจการบคุคล หนว่ยงานวางแผนและ
บรหิาร (เครือ่งจกัรและโครงสรา้งพืน้ฐาน) 

 บรษัิท มิตซยุ แอนด ์คมัปะนี จ ากดั 
2557 ผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายกิจการบคุคล หนว่ยงานธุรกิจ

โครงสรา้งพืน้ฐาน 
 บรษัิท มิตซยุ แอนด ์คมัปะนี จ ากดั 
2555 ผูจ้ดัการใหญ่แผนกพฒันาโครงการ 3 
 บรษัิท มิตซยุ แอนด ์คมัปะนี จ ากดั 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 2 ปี 1 เดือน 
การถือหุน้บรษัิท - ไมม่ ี- 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนิน

ธุรกิจ รวมถึงมีคณุสมบตัิ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ อีกทัง้ไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการ
พิจารณากลั่นกรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น 
ที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 

- ไมม่ ี- 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น 
ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

2561 – ปัจจบุนั ผู้อ  านวยการฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจโครงสร้างพื ้นฐาน 
ประจ าภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิค 

 บรษัิท มิตซยุ แอนด ์คมัปะนี จ ากดั (ประเทศสงิคโปร)์ 
ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

- ไมม่ ี- 



  สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 4 

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 55 จำก 75 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2562 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5/5 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 2/2 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ 
กรรมการ 

- ปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีหนา้ที่ในการ
พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่
จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

- ปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าปรกึษาที่เป็นประโยชนแ์ก่
ฝ่ายจดัการและพิจารณากลั่นกรองงานท่ีเสนอคณะกรรมการ 

 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบัน  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งอิสระ ไมม่ี 
4. เป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอื มีสภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

ไมเ่ป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 4 

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 56 จำก 75 

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ช่ือ 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ 
อาย ุ
สญัชาต ิ
 

นายฮิเดะโอะ มตัซโึมโตะ 
กรรมการ 
47 ปี 
ญ่ีปุ่ น 
 

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 21 ธนัวาคม 2560 
วฒุิการศกึษา - ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการนโยบาย มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญ่ีปุ่ น 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 256/2018 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
ต าแหนง่ปัจจบุนั 21 ธ.ค 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิาร และ  

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 บรษัิท มิตซยุ วอเตอร ์โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2560 – ปัจจบุนั รองประธานอาวโุส และผูจ้ดัการทั่วไป แผนกธุรกิจ

โครงสรา้งพืน้ฐาน 
 บรษัิท มิตซยุ แอนด ์คมัปะนี จ ากดั (ประเทศไทย) 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 บรษัิท ประปาปทมุธานี จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างาน 2559 - 2560 รองผูจ้ดัการทั่วไป ภาคที่ 4 หนว่ยพฒันาโครงการ 1 
 บรษัิท มิตซยุ แอนด ์คมัปะนี จ ากดั (โตเกียว) 
2554 – 2559 รองผูจ้ดัการทั่วไป ภาคที่ 3 หนว่ยพฒันาโครงการ 1 
 บรษัิท มิตซยุ แอนด ์คมัปะนี จ ากดั (โตเกียว) 
2548 – 2554 รองผูจ้ดัการโครงการ 
 บรษัิท มิตซยุ แอนด ์คมัปะนี จ ากดั (ประเทศไทย) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 2 ปี 3 เดือน 
การถือหุน้บรษัิท - ไมม่ ี- 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนิน

ธุรกิจ รวมถึงมีคณุสมบตัิ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ อีกทัง้ไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการ
พิจารณากลั่นกรอง และเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น 
ที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 

- ไมม่ ี- 



  สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 4 

บรษัิท ทีทีดบับลวิ จ  ำกดั (มหำชน)   หนำ้ 57 จำก 75 

การด ารงต าแหนง่ในกิจการอื่น 
ที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 บรษัิท มิตซยุ วอเตอร ์โฮลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2560 – ปัจจบุนั รองประธานอาวโุส และผูจ้ดัการทั่วไป แผนกธุรกิจ

โครงสรา้งพืน้ฐาน 
 บรษัิท มิตซยุ แอนด ์คมัปะนี จ ากดั (ประเทศไทย) 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 บรษัิท ประปาปทมุธานี จ ากดั 

ขอ้พิพาททางกฎหมาย - ไมม่ ี- 
การเขา้รว่มประชมุในปี 2562 - การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 5/5 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 5/5 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4/4 (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

ผลงานในระหวา่งด ารงต าแหนง่ 
กรรมการ 

- ปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าปรกึษาที่เป็นประโยชนแ์ก่
ฝ่ายจดัการและพิจารณากลั่นกรองงานท่ีเสนอคณะกรรมการ 

- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ค าแนะน า ตรวจสอบและทบทวน     
กลยทุธแ์ละแนวทางการบรหิารความเสีย่งของบรษัิท 

 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบัน  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไมเ่ป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไมเ่ป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งอิสระ ไมม่ี 
4. เป็นกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอื มีสภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

ไมเ่ป็น 


