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เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ประวัติคณะกรรมการอิสระ 

 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวกัลยพัลญ ์ บูรณารมย ์

ตาํแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

อายุ   48 ปี 

สัญชาติ  ไทย 

ทีอ่ยู่     690/33 ถ.รตันาธิเบศร ์ต.บางกระสอ  

   อ.เมืองนนทบรีุ  จ.นนทบรีุ 11000 

ความสัมพันธข์องครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  -ไม่ม-ี 

 

 

วุฒิการศึกษา   

• ปรญิญาโท Master of Business Administrationมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

• ปรญิญาโท ศิลปศาสตร ์สาขาวิชาภาษาองักฤษเชงิอาชีพเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ  

(ภาคภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยักรุงเทพ (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 

• ปรญิญาตรี บรหิารธุรกจิบณัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

• ผ่านการอบรมโครงการพฒันาผูส้อบทานการควบคมุคณุภาพงานสอบบญัชี (EQCR) และผูส้อบทานการควบคมุ

คณุภาพของสาํนกังานสอบบญัช ี(Monitoring) ในตลาดทนุ รุน่ท่ี 1/2564 

• ผ่านการอบรมหลกัสตูร Director Accredited Program (DAP)  รุน่ท่ี 105/2556  

• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

 

 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  3 ปี 5 เดือน  โดยดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการมาตัง้แตว่นัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก   

     วนัท่ี 9 พฤศจกิายน พ.ศ.2562  จนถึงปัจจบุนั  

     (นบัจนถงึวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2565) 

 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  - ไม่ม-ี 

 

ตาํแหน่งในหน่วยงานอื่น (ท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน)   

• กรรมการบรหิารและเหรญัญิก สมาคมบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

• กรรมการ บรษิัท เอ็นเอที ออดิท จาํกดั 
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ประสบการณท์าํงาน   

• กรรมการ  บรษิัท บิซเินส ออนไลน ์จาํกดั )มหาชน (  

• กรรมการ  บรษิัท ดี แอนด ์บี (ประเทศไทย) จาํกดั 

• กรรมการ บรษิัท บีโอแอล ดิจิตอล จาํกดั 

• กรรมการ บรษิัท แอดวานซ ์ออดติติง้ จาํกดั 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 - คณะกรรมการบรษิัทฯ     4/4 ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ       4/4 ครัง้ 

- คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง       2/2 ครัง้ 

     - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   2/2   ครัง้ 

   - คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และความ 

     รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม    2/2   ครัง้ 

   - ประชมุสามญัผูถื้อหุน้     1/1 ครัง้ 

 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท (รอ้ยละ)  (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2564) 

• ของตนเอง 0.000002% (50 หุน้) มีการเปล่ียนแปลงการถือหุน้ในปี  2564 

• คู่สมรส / บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  --ไมม่ี— 

 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ทีบ่ริษัทฯ หรือบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญา : -ไม่ม-ี 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ   :  -ไม่ม-ี 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง       :   -ไม่ม-ี  

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565    :  วาระท่ี 8  

(ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกตา่ง จากกรรมการคนอ่ืน ในทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผุถื้อหุน้ครัง้นี)้ 
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Supporting documents in case of the shareholders assign their vote proxies to independence directors 

Background of independence directors 

 

 

Name – Surname  Ms.Kanyapan  Buranarom 

Current Position  Independent Director / Audit Committee  

Age    48  years  

Nationality   Thai 

      Address   690/33  Rattanathibet Rd., Bang Kraso, 

         Nonthaburi, Bangkok  11000  

Connected Transaction  -None- 

 

Education   

• Master of Business Administration, Srinakharinwirot University 

• Master of Arts in Professional English for International Communication (English Program),  

Thammasat University 

• Bachelor of Accounting, Bangkok University (First class honors) 

• Bachelor of Business Administration, Sukhothai Thammathirat Open University 

• training of the Project for the Development of Audit Quality Control Reviewers (EQCR) and the Auditor's 

Office Quality Control (Monitoring) in the Capital Market, Class 1/2021 

• Director Accredited Program (DAP), Class 105/2013  

• Certified Public Accountant 

 

Date of Directorship  3 year 5 months in the Position of Director, since 9th November 2019 to present 

    (To the date of the General Meeting of shareholders 2022) 

 

Positions in other listed companies - None – 

 

Positions in (Non-listed companies) 

• Executive Director and Treasurer Association of Companies Listed on the Market for Alternative 

Investment (MAI) 

• Director, NAT Audit Company Limited 
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Working experience   

• Director, Business Online Public Company Limited 

• Director, D&B (Thailand) Company Limited 

• Director, BOL Digital Company Limited 

• Director, Advanced Auditing Company Limited 

 

Meeting Attendance in 2021 - 4 of 4 Board of Directors  Meeting   

     - 4 of 4 Audit Committee 

     - 2 of 2 Risk Management Committee Meeting 

     - 2 of 2 Nomination & Remuneration Committee Meeting 

     - 2 of 2 Good Corporate Governance and Social and Environmental   

        Responsibility Meeting 

     - 1 of 1  General Meeting of Shareholders 

 

(%) shareholding (as at December 31st, 2021) 

 Self  0.000002% (under own name 50 share units) share unit changes in 2021 

 Spouse / underaged child -None- 

 

Interest both direct and indirect in any company which the company or affiliated  

companies is a contracting party        : -None- 

Holding of positions in competing/related business of the company   : - None- 

Dispute in the 10 Preceding Years       : - None- 

Interest I proposed agenda in Annual General Meeting 2021    : Agenda 8 

          (No special interest is different from other directors in the agenda proposed at this general meeting of    

          shareholders)  
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เอกสารประกอบการพิจารณากรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ประวัติคณะกรรมการอิสระ 

 

 ชื่อ-นามสกุล   นายบัณฑูร  ม่ันภกัด ี

 ตาํแหน่งปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 อายุ    55 ปี 

 สัญชาต ิ   ไทย 

 ทีอ่ยู่      85/141 หมู่ท่ี 12 แขวงบางเชือกหนงั 

     เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 10170 
 

 ความสัมพนัธข์องครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -ไม่ม-ี 

 

 

วุฒิการศึกษา    

• ปรญิญาตรี นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

• ผ่านการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (138/2017) 

 

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 3 ปี 5 เดือน  โดยดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการมาตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ครัง้แรก 

    วนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จนถึงปัจจบุนั  

    (นบัจนถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปี 2565) 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี 

ตาํแหน่งในหน่วยงานอื่น  (ท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน)  

• ทนายความอิสระ สาํนกักฎหมายประชาชน จาํกดั  

ประสบการณท์าํงาน   

• กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษิัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอน เมนท ์จาํกดั        

• ทนายความอิสระ บรษิัท กฎหมายยกุตว์ิวฒัน ์จาํกดั 

• พนกังานสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

• ทนายความประจาํ บรษิัท โชติธรรมทนายความ จาํกดั 
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การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 - คณะกรรมการบรษิัทฯ     4/4 ครัง้ 

- คณะกรรมการตรวจสอบ       4/4 ครัง้ 

- คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง       2/2 ครัง้ 

     - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   2/2   ครัง้ 

   - คณะกรรมกากาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และความ 

     รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม    2/2   ครัง้ 

   - ประชมุสามญัผูถื้อหุน้     1/1 ครัง้  

 สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท (รอ้ยละ)   (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2564) 

 ของตนเอง     : -ไม่ม-ี      

 คู่สมรส / บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  : -ไม่ม-ี 

 

ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ทีบ่ริษัทฯ หรือบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญา  : -ไม่มี - 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั / เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ    :  -ไม่มี – 

ประวัติการกระทาํผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง        :   -ไม่ม-ี  

ส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564     :  วาระท่ี 8 

 (ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่าง จากกรรมการคนอ่ืน ในทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผุถื้อหุน้ครัง้นี)้  
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Supporting documents in case of the shareholders assign their vote proxies to independence directors 

Background of independence directors 

 

 Name - Surname  Mr. Bantoon Manpakdee 

 Current Position  Independent Director / Audit Committee  

 Age    55  years 

 Nationality   Thai 

 Address   85/141 Moo 12, Bang Chueak Nang ,   

     Taling Chan , Bangkok 10170 

 Connected Transaction -None- 

 

 

Education    

• Bachelor's degree, Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University. 

• Being trained in Program Director Accreditation Program (DAP) (138/2017) 

Date of Directorship  3 year 5 months in the Position of Director,  

    since 9th November 2019 to present 

    (To the date of the General Meeting of shareholders 2022) 

Positions in other listed companies.  -None- 

Positions in (Non-listed companies)  

• Independent Lawyer, People's Law Office Company Limited 

Working experience   

• Credit department, Krung Thai Bank Public Company Limited. 

• Regular lawyer, Chotitham Lawyer Company Limited. 

• Independent lawyer, Yukwiwat Law Company Limited. 

Meeting Attendance in 2021 - 4 of 4 Board of Directors  Meeting 

     - 4 of 4 Audit Committee 

     - 2 of 2 Risk Management Committee Meeting 

     - 2 of 2 Nomination & Remuneration Committee Meeting 

     - 2 of 2 Good Corporate Governance and Social and Environmental   

          Responsibility Meeting 

     - 1 of 1 General Meeting of Shareholders 
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(%) shareholding (as at December 31st, 2021) 

 Held personally    : -None- 

 Held by spouse or minor children  : -None- 

Interest both direct and indirect in any company which the company or affiliated  

Companies is a contracting party        : -None- 

Holding of positions in competing/related business of the company   : -None- 

Dispute in the 10 Preceding Years     : -None-   

Interest I proposed agenda in Annual General Meeting 2022    : Agenda 8 

            (No special interest is different from other directors in the agenda proposed at this general meeting of  

            shareholders) 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

 

  กรรมการอิสระของบรษิัท  หมายถึง  บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นและมีความเป็นอิสระท่ีสอดคลอ้งและเท่ากับ

หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุซึ่งปัจจบุนัหลกัเกณฑด์งักล่าวกาํหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระไว ้ดงันี ้

 

(ก) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิัทรว่มหรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายนัน้ๆดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงานลกูจา้งพนกังานท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ 

หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกันหรือ           

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ี 

เป็นบิดามารดา  คู่สมรสพ่ีนอ้งและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหารผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุหรือบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท  บรษิัทใหญ่  บรษิัทย่อย  บรษิัทรว่มหรือนิติบคุคลท่ี 

อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็น

หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผูบ้รหิารของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกจิ

กบับรษิัท  บรษิทัใหญ่ บรษิัทยอ่ย  บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหน่ึงรวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบ 

กิจการการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยร์ายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการหรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน

ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืมคํา้ประกันการใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้นรวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้

บรษิัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัทหรือตัง้แต่ยี่สิบ

ลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่าทัง้นีก้ารคาํนวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูค่าของรายการท่ี

เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าวให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ใน

ระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท  บรษิัทใหญ่  บรษิัทย่อย  บรษิัทรว่มหรือนิติบคุคลท่ีอาจมี 

ความขดัแยง้และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผูบ้ริหารหรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการ

ของสาํนกังานสอบบญัชี   ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี

ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 
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(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ี 

ปรกึษาทางการเงินซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัท

รว่มหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชพีเป็นนิติบคุคลใหร้วมถึงการเป็น

ผูถื้อหุน้รายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผูบ้ริหารหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ

นัน้ดว้ยเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ให้

เป็นกรรมการอิสระ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือ 

ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนญุาตหรือ 

บริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง

พนกังานท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํหรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด

ของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผู้ขอ

อนญุาตหรือบรษิทัย่อย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัท 

 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง (ฌ) แลว้ 

กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่บริษัทย่อย  

บรษิัทรว่ม  บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนัหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective 

decision) ได ้
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Definition of the independent director of the company 

 

  Definition of the independent director of the company means the individual that possesses all kinds 

of qualification and has the free will that is correlated to and equivalent to the rules and regulations of the Capital 

Market Commission which at present, these rules and regulations indicate  the qualification of the independent 

director as follows; 

 

(a) An independent director can hold the stock in the amount of not more than 1% of the preferred 

stock of the company; the headquarter, subsidiaries, joint  venture or any corporation  that has 

the potential conflicts, all of this has to include the shareholders of the relatives of the 

independent director also. 

(b) An independent director must not be or never be committee who takes part in management of 

work or employees, be the employed consultant who receives the salary from the company, or 

be the one who takes control of the company; the headquarter, subsidiaries, joint venture, or the 

corporation that has the potential conflicts with the company, except be out of any of stated 

criterion not less than two years before has been assigned to be the independent director. 

(c) An independent director must not share the same blood relationship or by any legal registration under 

the relationship manner of parents, spouse, siblings, offspring, and including offspring’s spouse 

of the executive, major shareholder,  control authority, or a party who has been purposed to be 

the executive or control authority of the company or subsidiary.  

(d)  An independent director must not or have not have the business relationship with the 

headquarter, subsidiaries, join venture, or any corporation which might has the potential conflicts 

with the company in the manner of preventing the judgment in his or her free will. Including, not 

or never be the major shareholder, committee which is no independent director, or an executive 

of the person who has the business relationship with the company; headquarter, subsidiaries, 

joint venture, or corporation that might have the potential conflicts, except be out of any stated 

position not less than two years before the date that he or she has been assigned to be the 

independent director.  

 

The business relationship according to the first interval, includes performing commercial 

 transaction which is normally done in order to running the lease business or property for rent business, lists related 

to the assets or the service or giving or receiving any financial assistance by taking or giving secured loans, offering 

assets as the collateral, including other similar circumstances which affects the company or contract party owns 

the debt to pay to the another party at least the amount of 3% of net tangible assets of the company or at least twenty 

million baht. Then the calculation of such indebtedness according to the method of calculating the value of the 

transaction under the Notification of the Stock Exchange of Thailand under Disclosure of Information and Other Acts 
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of Listed Companies Concerning the Connected Transactions mutatis mutandis. However, in the consideration of 

such indebtedness, the debt that has been incurred during the one year before the date that the independent 

director has the business relationship with the same person has to be taken into account. 

 

(e) An independent director must not be or have never been the auditor of the company; 

headquarter, subsidiaries, joint venture, or any corporation who might have the potential 

conflicts and not be the major shareholder, committee who is no independent director, 

executive, or managing partner of the audit firm which possesses the auditor of the company; 

headquarter, subsidiaries, joint venture, or any corporation who might have the potential 

conflicts, unless he or she is no longer falling under any above criterion not less than two years 

before the date that he or she has been assigned to be the independent director. 

(f) An independent director must not be or have never been any provider of professional services, 

including serving as the legal advisor or financial advisor who has obtained more than two million 

baht annually from the company; head quarter, subsidiaries, joint venture, or any corporation 

who might have the potential conflicts. Then in case, the professional service provider is a 

corporation, also be the major shareholder, committee who is no independent director, executive, 

managing partner of the professional service provider, unless he or she is no longer falling under 

any above criterion not less than two years before the date that he or she has been assigned to 

be the independent director. 

(g) An independent director must not be the committee who has been appointed to be the 

representative of the committee of the company, major shareholder, or shareholder who is related 

to the major shareholder. 

(h) An independent director must not run the business that possesses the same condition as the 

company and poses the competitive position against the business of asking permission party or 

subsidiaries or not be the significant partner in the partnership or be the committee  who takes 

part in the management of the work or employees, be the consultant  who receives the salary, or 

holds more than 1% of the preferred stock of the other company which run the same nature of 

business and has the competitive position against the asking permission party or subsidiaries. 

(i) An independent director must not have any other qualifications that prevent him or her to make 

the judgment in his or her free will. 

 

  After has been already appointed to be an independent director who has the qualifications as the first 

interval, (a) - (i). The independent director might be assigned from the board of the company to make decisions in 

running the company’s business; head quarter, subsidiaries, joint venture, or any corporation who might have the 

potential conflicts, by making decisions in the collective decision manner. 

 


