สิงทีส่ งมาด้ วย 3
ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการทีออกตามวาระและเสนอให้ เลือกตังใหม่
1. นายอดิศักดิ รั กอริ ยะพงศ์ (อายุ 42 ปี )
ตําแหน่ ง : รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
ประเภทกรรมการ : กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ : 2 ปี 7 เดือน (ดํารงตําแหน่งตังแต่วนั ที 2 กันยายน 2556)
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาโท Master of Business Management, Nagoya University, Japan
 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 103/2013 (ปี 2556)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้ อมูล ณ วันที 13 มกราคม 2559): 17.23
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริ หาร: เป็ นบุตรของนายอนันท์ รักอริ ยะพงศ์ และเป็ นพีน้ องกับนางสาวปิ ยจิต รักอริ ยะพงศ์
และนายอานุภาพ รักอริ ยะพงศ์
ความเชียวชาญซึงเป็ นประโยชน์ ต่อการเป็ นกรรมการของบริ ษัท: นักธุรกิจรุ่ นที 2 ของครอบครั วรั กอริ ยะพงศ์ ซึงมีความคิด
ริ เริ มสร้ างสรรค์ มองเห็นช่องทางการตลาด จึงได้ สร้ างความแตกต่างให้ กบั ธุรกิจของครอบครัวจากการผลิตและจําหน่ายขนมไทยมา
เป็ นการผลิตและจําหน่ายเครื องดืม โดยนําเครื องดืมแนวใหม่ตวั แรกออกสู่ตลาดในปี 2544 ภายใต้ แบรนด์ “โมกุโมกุ” (แปลว่า
เคียวตุ้ยๆ) ตามด้ วยเครื องดืมเพือสุขภาพทีมีคอนเซ็ปต์เฉพาะตัวอีกหลายต่อหลายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ แบรนด์ “เซ็ปเป้” จนในปี 2549
ได้ ออกจําหน่าย "เซ็ปเป้ บิวติ ดริ งค์" เครื องดืมฟั งชันนัลดริ งค์ รายแรกทีชูแนวคิด "แค่ดืม...ก็สวย!!" ซึงตรงกับความต้ องการของ
ผู้บริ โภคทีให้ ความสําคัญกับเรื องของความงาม ทําให้ ประสบความสําเร็ จอย่างรวดเร็ ว
การดํารงตําแหน่ งอืนในปั จจุบนั (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2558)
 บริษัทจดทะเบียนอืน: ไม่มี
 บริษัททีอาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : จํานวน 6 บริ ษัท
ระยะเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัท / ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
ธ.ค.2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

Sappe Hong Kong Company Limited / บริ ษัทย่อยทางอ้ อม

มิ.ย.2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

Sappe Trading (Hong Kong) Company Limited / บริ ษัทย่อยทางอ้ อม

พ.ค.2558 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เซ็ปเป้ โฮลดิง (ประเทศไทย) จํากัด / บริ ษัทย่อย

ส.ค. 2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ

ก.ย.2553 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท สามที เอ็นจิเนียริ ง จํากัด / ธุรกิจผลิตและจําหน่ายระบบสายพานใน
โรงงานอุตสาหกรรม
บริ ษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จํากัด / ธุรกิจจําหน่ายถุงยางอนามัย

ปี 2550 – ปั จจุบัน

กรรมการ

บริ ษัท โตโยกซ์ เทรดดิง (ไทยแลนด์) จํากัด / ธุรกิจจําหน่ายท่ออุตสาหกรรม

 บริษัทอืน: ไม่มี
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 ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ระยะเวลา
ตําแหน่ ง

บริษัท / ลักษณะการประกอบธุ รกิจ

ก.ย. 2556 – ม.ค. 2558

กรรมการและประธาน บริ ษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตและจําหน่ายเครื องดืมเพือ
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร
สุขภาพ
ก.ค.2551 – ส.ค.2556
กรรมการและประธาน บริ ษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จํากัด / ธุรกิจผลิตและจําหน่าย
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร
เครื องดืมเพือสุขภาพ
การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2558 :
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จํานวน 6/6 ครัง
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ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการทีออกตามวาระและเสนอให้ เลือกตังใหม่
2. นายธนา เธียรอัจฉริ ยะ (อายุ 47 ปี )
ตําแหน่ ง : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ : 2 ปี 7 เดือน (ดํารงตําแหน่งตังแต่วนั ที 2 กันยายน 2556)
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาโท Master of Business Administration, Washington State University, USA.
 ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การอบรม
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 181/2013 (ปี 2556)
 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที 8/2554
 ผู้นํายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้ า รุ่นที 1/2554
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที 8
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้ อมูล ณ วันที 13 มกราคม 2559): ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริ หาร: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรือการให้ บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีทผ่ี านมา: ไม่มี
ความเชียวชาญซึงเป็ นประโยชน์ ต่อการเป็ นกรรมการของบริษัท : ผู้บริ หารระดับสูงซึงมีประสบการณ์การบริ หารงานในบริ ษัท
ชันนําในประเทศไทย และเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถด้ านการกํากับดูแลองค์กรทีดี รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์
การดําเนิน
ธุรกิจ และการตลาด ซึงสามารถให้ คาํ แนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรได้ เป็ นอย่างดี
การดํารงตําแหน่ งอืนในปั จจุบนั (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2558):
 บริษัทจดทะเบียนอืน: จํานวน 3 บริ ษัท
ระยะเวลา
ตําแหน่ ง

บริษัท / ลักษณะการประกอบธุ รกิจ

ปี 2558 – ปั จจุบัน

ทีปรึ กษาประธาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร
ปี 2558 – ปั จจุบัน
ทีปรึ กษาอาวุโสด้ าน บริ ษัท สามารถ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจการสือสาร
บริ หาร
ปี 2558 – ปั จจุบัน
กรรมการอิสระและ บริ ษัท สิงห์ เอสเตท จํากัด (มหาชน)/อสังหาริ มทรัพย์
กรรมการตรวจสอบ
 บริษัททีอาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
 บริษัทอืน: จํานวน 3 บริ ษัท
ระยะเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัท / ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
ส.ค.2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เอส เอฟ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจสร้ างและจําหน่ายภาพยนตร์

ปี 2556 – ปั จจุบัน

กรรมการ

บริ ษัท เซ้ าท์พอว์ บิสซิเนส จํากัด / ธุรกิจให้ คําปรึ กษาและวางแผนธุรกิจ

ปี 2556 – ปั จจุบัน

ผู้อํานวยการ

หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม / การศึกษา
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ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ระยะเวลา
ตําแหน่ ง

บริษัท / ลักษณะการประกอบธุ รกิจ

ก.ค.2556 – ส.ค.2556

กรรมการ และประธาน บริ ษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จํากัด / ผลิตและจําหน่ายเครื องดืมเพือสุขภาพ
กรรมการตรวจสอบ
ปี 2555 – ปี 2556
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจบันเทิงและสือ
(สายธุรกิจบรอดแคสติง)
ปี 2554 – ปี 2555
ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ ษัท พี.เค การ์ เม้ นท์ (อิมปอร์ ต-เอ๊ กปอร์ ต) จํากัด / ธุรกิจผลิตเครื องแต่งกาย
บริ หาร
ปี 2553 – ปี 2554
รองประธานเจ้ าหน้ าที บริ ษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน จํากัด / ธุรกิจให้ บริ การโทรศัพท์ เคลือนที
บริ หารกลุ่มกลยุทธ์ และ
กิจการองค์กร
การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2558 :
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จํานวน 6/6 ครัง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 5/5 ครัง
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ประวัติโดยสังเขป
ของกรรมการทีออกตามวาระและเสนอให้ เลือกตังใหม่
3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ (อายุ 46 ปี )
ตําแหน่ ง : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ งกรรมการ : 2 ปี 7 เดือน (ดํารงตําแหน่งตังแต่วนั ที 2 กันยายน 2556)
สัญชาติ : ไทย
คุณวุฒทิ างการศึกษา
 ปริ ญญาโท M.A in Finance and Investment, University of Exeter
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 14/2014 (ปี 2557)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 (ปี 2556)
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ข้ อมูล ณ วันที 13 มกราคม 2559): ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริ หาร: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรือการให้ บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีทผ่ี านมา: ไม่มี
ความเชียวชาญซึงเป็ นประโยชน์ ต่อการเป็ นกรรมการของบริษัท : ผู้บริ หารระดับสูงซึงมีประสบการณ์การบริ หารงานในบริ ษัท
ชันนําในประเทศไทย มีความรู้ความเชียวชาญในด้ านการบริ หารธุรกิจ การจัดการกลยุทธ การบริ หารความเสียงธุรกิจ การบริ หาร
จัดการห่วงโซ่อปุ ทานและการวางแผนด้ านโลจิสติกส์ในการผลิตสินค้ าจนกระทังส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า
การดํารงตําแหน่ งอืนในปั จจุบนั (ข้ อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2558):
 บริษัทจดทะเบียนอืน: จํานวน 1 บริ ษัท
ระยะเวลา
ตําแหน่ ง

บริษัท / ลักษณะการประกอบธุ รกิจ

ก.ย. 2558 – ปั จจุบนั

กรรมการและประธาน บริ ษัท บางปะกง เทอร์ มินอล จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจให้ บริ การโลจิสติกส์
เจ้ าหน้ าทีบริ หาร
 บริษัททีอาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
 บริษัทอืน: ไม่มี
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ระยะเวลา
ตําแหน่ ง
บริษัท / ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
ม.ค.2558 – ส.ค. 2558
ส.ค.2557 – ส.ค. 2558
ก.ค.2556 – ส.ค.2556

รองประธานอาวุโส
การตลาดและซัพพลายเชน
กรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท อิตลั ไทย อุตสาหกรรม จํากัด / ธุรกิจจัดจําหน่ายเครื องจักรกลหนัก
บริ ษัท บางปะกง เทอร์ มินอล จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจให้ บริ การโลจิสติกส์
บริ ษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จํากัด / ผลิตและจําหน่ายเครื องดืมเพือ
สุขภาพ

32

ระยะเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท / ลักษณะการประกอบธุ รกิจ

ม.ค.2556 – ธ.ค.2557

ผู้อํานวยการ
บริ ษัท อิตลั ไทย อุตสาหกรรม จํากัด / ธุรกิจจัดจําหน่ายเครื องจักรกลหนัก
การบริ หารจัดการ
ซัพพลายเชน
ปี 2555
รองประธาน โลจิสติกส์ บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตและจําหน่าย
และการส่งออก
ปูนซีเมนต์
ปี 2552 – ปี 2554
ผู้จดั การฝ่ ายวางแผน บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตและจําหน่าย
กลยุทธ์ และการส่งออก ปูนซีเมนต์
การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2558 :
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จํานวน 6/6 ครัง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 5/5 ครัง
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริ ษั ทกํ าหนดองค์ ป ระกอบคณะกรรมการบริ ษั ทให้ ป ระกอบด้ วยกรรมการอิ สระอย่า งน้ อย 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทังหมดของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น (แล้ ว แต่ ก รณี ) เป็ นผู้ แต่ ง ตั งกรรมการอิ สระ เข้ า ร่ ว มใน
คณะกรรมการบริ ษัท ทังนี บริ ษัทมีนโยบายแต่งตังกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ และมีกรรมการ
อิสระอย่างน้ อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริ ษัท โดยคุณสมบัติของ
ผู้ทีจะมาทําหน้ าทีเป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบทีเกียวข้ อง โดย
กรรมการอิสระจะมีคณ
ุ วุฒิการศึกษา ความเชียวชาญเฉพาะด้ าน ประสบการณ์ การทํางาน และความเหมาะสมอืนๆ ประกอบ
กัน เพือนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาแต่งตังเป็ นกรรมการของบริษัทต่อไป ทังนี หากมีกรรมการอิสระคนหนึงคนใด
พ้ นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตังกรรมการอิสระทีมีคุณสมบัติตามทีกําหนดข้ างต้ นเข้ ามาดํารง
ตําแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระทีเข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที
ตนแทน
ทังนี คณะกรรมการบริษัทได้ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี
1. ถือ หุ้น ไม่เ กิน ร้ อยละ 1 ของจํ านวนหุ้น ทีมี สิท ธิ ออกเสียงทังหมดของบริ ษั ท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่ อ ย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทังนี ให้ นบั รวมหุ้นทีถือโดยผู้ทีเกียวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้ เงินเดือนประจํา
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับการ
เสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผู้ถื อหุ้นทีมีนัย หรื อผู้มีอํา นาจควบคุมของผู้ทีมีค วามสัมพัน ธ์ ทางธุรกิจ กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ ว ม
ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันได้ รับแต่งตังให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
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5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชีซึงมีผ้ สู อบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ ก ารทางวิช าชีพ ใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรื อ ที
ปรึกษาทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้ วย
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้ รับแต่งตังให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อ ย หรื อ ไม่ เ ป็ นหุ้น ส่ว นที มี นัย ในห้ า งหุ้นส่ว น หรื อ เป็ นกรรมการที มี ส่ว นร่ ว มบริ หารงาน ลูก จ้ า ง พนัก งาน ที ปรึก ษาที รับ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ ษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท
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