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คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของ

บริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งน้ีลกัษณะ

ตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้

อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส 

พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร กรรมการรายอ่ืน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ

การเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี

นยัหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้

อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับ หรือให้กูย้ืม ค  ้ า

ประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ หรือคู่สญัญามีภาระหน้ี

ท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใด

จะต ่ ากว่า ทั้ งน้ี  การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ี เก่ียวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้

นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม

ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ 

คุณสมบัติกรรมการอสิระของบริษัทฯ และประวตัิกรรมการอสิระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
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บญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน

ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม

ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือ

หุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง 9 แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 
ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทัฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการ

ใหบ้ริการทางวชิาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามขอ้ 4 หรือขอ้ 6 ใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บการผอ่นผนัขอ้หา้มการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดงักล่าว ก็ต่อเม่ือบริษทัฯ ได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงว่าได้
พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้วา่ การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็น
อิสระ และจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดว้ย 

ก. ลกัษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

ข. เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัในการเสนอใหมี้การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 
เพื่อประโยชน์ตามขอ้ 5 และ 6 ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงานสอบบญัชี หรือผู ้

ให้บริการทางวชิาชีพ ให้เป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนาม
ของนิติบุคคลนั้น 

หมายเหตุ: บริษัท เอสวีไอ จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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รายละเอยีดและประวตักิรรมการอสิระทีบ่ริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
 

นายตรีขวญั  บุนนาค              อายุ 61 ปี 
 

ต าแหน่งในบริษัท     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 

การศึกษา  
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Director  Certification  Program  

รุ่นท่ี 12/2544สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Director Accreditation Program  

ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- ประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  

รุ่น 27/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

ต าแหน่งปัจจุบนั  
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์            บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ      

บริษทั เอสวไีอ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษทั โกลมาสเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษทั เอม็เมอรัลด ์เบย ์รีสอร์ท จ ากดั 
- กรรมการ บริษทั เอม็เมอรัลด ์เบย ์วลิล่า จ ากดั 
- ประธานกรรมการ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดสัเทรียล  
รีท แมนเนจเมนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เบริล 8 พลสั จ ากดั 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 
- ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
- ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯในปีท่ีผา่นมา 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
 

- ในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน       :  โปรดดูขอ้มูลขา้งตน้ 
- ในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)   :  โปรดดูขอ้มูลขา้งตน้ 
- ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  :  ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
 

จ านวนหุน้สามญัท่ีถือ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561):                                                   3,914,200 หุน้ หรือร้อยละ 0.17 
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561):                   300,000 หน่วย 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ :     4/4   คร้ัง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :     4/4   คร้ัง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ :       1/1   คร้ัง 
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัตั้งแต่ ปี 2541 รวม 21 ปี 


