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รายละเอียดของกรรมการอิสระ 
ช่ือ-สกุล 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ 

 
2. โกมุทพุฒิพงศ์ 

ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร และกรรมกำรสรรหำ 
อำยุ 46 ปี 
ที่อยู่ 37/106 ซอยพิพัฒน์ สีลม บำงรัก กรุงเทพฯ  
คุณวุฒิกำรศึกษำ - ปริญญำเอก ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต สำขำกำรบัญชีและกำรเงิน Lancaster University, UK 

- ปริญญำโท บัญชีมหำบณัฑิต The University of North Carolina at Chapel Hill, USA 
- ปริญญำโท วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำกำรบัญชี Michigan State University, USA 

จ ำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี 

ส่วนได้เสยีในวำระที่เสนอในกำรประชมุ ไม่มี 
  

ช่ือ-สกุล 2.  นางสาวพรรณี ชัยกุล 

ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำ ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

อำยุ 60 ปี 
ที่อยู่ 822/103 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) คลองตันเหนือ วัฒนำ กรุงเทพฯ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท สำขำกำรโฆษณำ Southern Illinois University, USA 

จ ำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี 

ส่วนได้เสยีในวำระที่เสนอในกำรประชมุ ไม่มี 

  

ช่ือ-สกุล 3. นายต่อบุญ พ่วงมหา 

ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรสรรหำ กรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

อำยุ 50 ปี 
ที่อยู่ 116/49 ซ.สุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต The Pennsylvania State University, ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรตลำด จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

จ ำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี 

ส่วนได้เสยีในวำระที่เสนอในกำรประชมุ วำระที่ 6 พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

  

ช่ือ-สกุล 4.  นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ 

ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร 

อำยุ 53 ปี 
ที่อยู่ 138/21 ซอย 14 ถ. ประชำรำษฎร์สำย 1 แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

จ ำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี 

ส่วนได้เสยีในวำระที่เสนอในกำรประชมุ ไม่มี 
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ช่ือ-สกุล 5.  นายวิลเลียม เวน เลา 

ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ 
อำยุ 43 ปี 
ที่อยู่ เลขที่ 1 ช้ัน 19 ซิโน เฟเวอร์ เซ็นเตอร์ ถนนออนยิบ, ชัยวัน ประเทศฮ่องกง 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตรี นิตศิำสตร์ The University of Oxford, ประเทศอังกฤษ 

จ ำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี 

ส่วนได้เสยีในวำระที่เสนอในกำรประชมุ ไม่มี 

นิยามกรรมการอิสระ  
กรรมกำรอิสระ หมำยถึงบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีควำมเป็นอิสระตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด กล่ำวคือ 
• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม

ของบริษัท หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง ทั้งน้ีให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยน้ัน ๆ ด้วย 
• ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้น
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี 

• ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต  หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะท่ีเป็น  บิดำมำรดำ  คู่สมรส  พี่น้อง  และบุตร  
รวมท้ังคู่สมรสของบุตร  ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  ผู้มีอ ำนำจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

• ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  ใน
ลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี 

 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจดังกล่ำวข้ำงต้น  รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร  กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์  
รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม  ค้ ำประกัน  กำรให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญำตหรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึงตั้ งแต่ร้อยละ
สำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือต้ังแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป  แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ  ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดังกล่ำวให้เป็นไป
ตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรเปิดเผยข้อมูลและกำร
ปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดังกล่ำว  ให้นับรวมภำระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำง
หน่ึงปีก่อนวันท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ท่ีมีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ
สองล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ีในกรณีท่ีผู้ให้บริกำรทำง
วิชำชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรวิชำชีพน้ัน เว้นแต่จะพ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี 

• ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษัท 

• ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน 
หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย   

• ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท ำให้สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 


