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ข้อมูลกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถ ือห ุ้น  และนิยามกรรมการอสิระ 

ข้อมูลกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถ ือห ุ้น  

1. นางเสาวนีย์  กมลบุตร  

ท่ีอยู ่ 10/46 หมูท่ี่ 6 ถนนโชคชยั 4 ซอย 30 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการบริหารความเส่ียงด้านการเงิน 

อาย ุ 65 ปี 

จํานวนหุ้นท่ีถือในบริษัท    ไม่มี 

วฒิุการศกึษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมท่ีเก่ียวกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors : IOD)  

2549                   Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 69/2549 

2551                   Role of the Compensation Committee (RCC) 2551 

2553                   Role of the Chairman Program (RCP) 2553 

2553                   Financial Institutions Governance Program (FGP) 2553 

ประสบการณ์การทํางานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลงั 

2560 – ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท แปซิฟิคไพพ์ จํากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง 
                           และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
                           บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท จํากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลงังาน จํากดั (มหาชน)  

2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ SME BANK 

2557 – ปัจจบุนั   กรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

สว่นได้เสียในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

 ไมมี่  
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นิยามกรรมการอสิระ 

กรรมการอ ิสระ หมายถึง กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวข้อง ซึง่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดย

อิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์หลกัทรัพย์กําหนด และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี  ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ท่ี

เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา 

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่

น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีมีมติแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคย

เป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ

ตนรวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะ

ได้พ้นสภาพจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีมีมติแตง่ตัง้ 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทํา เป็นปกติเพ่ือประกอบ

กิจการการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึง

พฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 

ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต ่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใด

จะต่ํากว่า  ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยง

กันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบ

บญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัท่ีมีมติแตง่ตัง้ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว

มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีมีมติแตง่ตัง้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท

ย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ

ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

(ฌ) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

      ทัง้นี ้ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้

ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทโดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  


