
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
  

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ 
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 
 
ชื่อ : นายฉัตรพี ตันติเฉลมิ 
ต าแหน่ง : กรรมการ 
 : กรรมการอิสระ 
 : กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
อาย ุ : 58 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทไดม้ีการพิจารณา 

  โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวัง เกี่ยวกับ 
  คุณสมบตัิในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ 
  ช่ือในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นวา่ 
  เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธรุกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ 
  ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนเหมาะสม 
  ตามหลักเกณฑ์และไม่มลีักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
  จ ากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความเป็น 
  อิสระในการตดัสินใจ สามารถใหค้วามเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเปน็ไป 
  ตามหลักเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของ 
  บริษัทต่อไป 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง : 3 ปี 8 เดือน 
คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการเงิน 

  สถาบันบัณฑติบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบตัร Corporate Governance for Capital Market  

  Intermediaries (2/2558) : IOD 
: ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (48/2548) : IOD 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป  
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
  ก.ย.2560-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
   

: กรรมการอิสระ 
: กรรมการตรวจสอบ 
: กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
: ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
  บมจ.แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน 
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1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(ต่อ) 
ธ.ค.2558-ปัจจุบัน 

 
: กรรมการอิสระ 
: ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เอสไอเอสบี จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.2552-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ 
: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการกลยุทธ์องค์กร 
  บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ากัด (มหาชน) 

2. บริษัทจ ากัด/องค์กรอื่น 
มิ.ย.2563 –ปัจจุบัน 
 
ม.ค.2563- ปัจจุบัน 
 
ส.ค.2561-ปัจจุบัน 
 
ก.ค.2558-ปัจจุบัน 
 
ส.ค.2558-ปัจจุบัน 

 
: กรรมการ  
  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
: กรรมการอุทธรณ ์  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท เบริล 8 พลัส จ ากดั 
: ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  
  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จ ากัด 
: กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จ ากดั 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัท 17 ครั้ง จาก 17 ครั้ง 
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง 
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯและก าหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง 
 จาก 4 ครั้ง 
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิัทบรรษัทภิบาล 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง 

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อก 

              ตามวาระ 
: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
              ส าหรับปี 2564 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)) 
บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทหรือกิจการอื่นที่

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน จ านวน 
2 แห่ง : กรรมการอิสระ 

: ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท เอสไอเอสบี จ ากัด (มหาชน) 
 
: กรรมการอิสระ 
: ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
  กรรมการกลยุทธ์องค์กร 
  บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย ์
  จ ากัด (มหาชน) 
   

5 แห่ง - 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ 
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 
 
ชื่อ : นายคมกริช ศิรริัตน ์
ต าแหน่ง : กรรมการ 
 : กรรมการบริหาร 
อาย ุ : 59 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง : กรรมการ 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

 
: คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทไดม้ีการพิจารณา 
  โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวัง เกี่ยวกับ 
  คุณสมบตัิในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ 
  ช่ือในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นวา่ 
  เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธรุกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ 
  ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนเหมาะสม 
  ตามหลักเกณฑ์และไม่มลีักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
  จ ากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแตง่ตั้ง 
  เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง :  5 เดือน 
คุณวุฒิการศึกษา :  ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

   Florida Institute of Technology, Florida USA 
 :  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า  
    Florida Institute of  Technology, Florida USA 

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  อบรมหลักสตูร ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
    ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 16 
 :  ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2564)  
    IOD 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป  
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
ธ.ค.2563-ปัจจุบัน 
   
 

: กรรมการ 
: กรรมการบริหาร 
  บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน)  

2. บริษัทจ ากัด/องค์กรอื่น 
ม.ค. 2556 -ปัจจุบัน 
 

 
: กรรมการ  
  มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ (Major Care Foundation) 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทหรือกิจการอื่นที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน จ านวน 
- - 3 แห่ง - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. บริษัทจ ากัด/องค์กรอื่น (ต่อ) 
ม.ค.2550 –ปัจจุบัน 
 
ม.ค.2550 – ปัจจุบัน 

 
: รองกรรมการผู้จดัการ  
  บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ ากดั 
: รองกรรมการผู้จดัการ 
  บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)   

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : ไม่ได้เข้าร่วม  
ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อก 

              ตามวาระ 
: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
              ส าหรับปี 2564 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ 
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 
 
ชื่อ : นายเนล เวนน์ ทอมบส์ัน 
ต าแหน่ง : กรรมการ 
 : กรรมการบริหาร 
อาย ุ : 63 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งต้ัง : กรรมการ 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

 
: คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทไดม้ีการพิจารณา 
  โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมดัระวัง เกี่ยวกับ 
  คุณสมบตัิในการด ารงต าแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ 
  ช่ือในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นวา่ 
  เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธรุกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ 
  ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วนเหมาะสม 
  ตามหลักเกณฑ์และไม่มลีักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 
  จ ากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแตง่ตั้ง 
  เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง :  5 เดือน 
คุณวุฒิการศึกษา : ประกาศนยีบตัรเจ้าหน้าที่เทคนคิจาก  

  Telecom Central New Zealand  
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (2564) : 

  IOD 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี- 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป  
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
  ธ.ค.2563-ปัจจุบัน    : กรรมการ 

: กรรมการบริหาร 
: รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
  บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน)  

2. บริษัทจ ากัด/องค์กรอื่น 
ธ.ค.2557-ปัจจุบัน 
 
 
 
 

 
: ประธานกรรมการบริหาร 
: กรรมการ  
  บริษัท ไลฟ ์เนช่ัน เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)) 

บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทหรือกิจการอื่นที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน จ านวน 
- - 3 แห่ง - 

 
 
 

2. บริษัทจ ากัด/องค์กรอื่น (ต่อ) 
ก.ค.2545-ปัจจุบัน 
 
 
มี.ค. 2541- ปัจจุบัน 
 

 
: กรรมการผู้จดัการ 
: กรรมการ  
  บริษัท เทโร เรดโิอ จ ากัด 
: รองกรรมการผู้จดัการ  
  บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : ไม่ได้เข้าร่วม  
ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่ม ี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อก 

              ตามวาระ 
: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ 
              ส าหรับปี 2564 
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นิยามกรรมการอสิระ 

 

กรรมการอิสระ (independent director) ของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ  บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืน  
ค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ  
ท่ีปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  

(ค)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย 

(ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้  
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกัน ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าว
ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี  ้
ท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของส านักงานสอบบัญชี   
ซึง่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน 

(ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ  
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขอ
อนญุาตตอ่ส านกังาน 

(ช)  ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ)  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือไมเ่ป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี
รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้ นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(ฌ)  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

 ทัง้นี ้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ท่ีเท่ากบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ 

 
 
 
 
 
 
 


