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คณุสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงันี$  
 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ ( ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั$งหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  ทั$งนี$  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั$น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสํานักงาน ทั$งนี$ ลกัษณะ

ตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรือที�ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ� งเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบิดามารดา คู่สมรส 

พี�น้อง และบุตร รวมทั$งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร กรรมการรายอื�น ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บ

การเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั$งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มี

นยัหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย ์รายการเกี�ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับ หรือให้กูยื้ม ค ํ$า

ประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี$ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นทาํนองเดียวกนั ซึ�งเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี$

ที�ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ�ง ตั$งแต่ร้อยละ = ของสินทรัพยที์�มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั$งแต ่5> ลา้นบาทขึ$นไป แลว้แต่จาํนวนใด

จะตํ� ากว่า ทั$ งนี$  การคํานวณภาระหนี$ ดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที� เกี�ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี$ดงักล่าว ให้

นบัรวมภาระหนี$ ที�เกิดขึ$นในระหว่าง ( ปีก่อนวนัที�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผูส้อบ 

คณุสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และประวัติกรรมการอิสระที�เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
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บญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน

ซึ�งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 5 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั$นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั$งขึ$นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ�งเป็นผูที้�

เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที�มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือ

หุ้นเกินร้อยละ ( ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั$งหมดของบริษทัอื�น ซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั$งให้เป็นกรรมการอิสระที�มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ ( ถึง A แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 
ในกรณีที�บุคคลที�บริษทัฯ แต่งตั$งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที�มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการ

ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที�กาํหนดตามขอ้ N หรือขอ้ O ให้บริษทัฯ ไดรั้บการผอ่นผนัขอ้ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดงักล่าว ก็ต่อเมื�อบริษทัฯ ได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษทัที�แสดงว่าได้
พิจารณาตามหลกัในมาตรา PA/R แลว้ว่า การแต่งตั$งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าที�และการให้ความเห็นที�เป็น
อิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี$ในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั$งกรรมการอิสระดว้ย 

ก. ลกัษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที�ทาํให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์�กาํหนด 

ข. เหตุผลและความจาํเป็นที�ยงัคงหรือแต่งตั$งให้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัในการเสนอให้มีการแต่งตั$งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 
เพื�อประโยชน์ตามขอ้ � และ O คาํว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที�ได้รับมอบหมายจากสํานักงานสอบบญัชี หรือผู ้

ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผูล้งลายมือชื�อในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนาม
ของนิติบุคคลนั$น 

หมายเหตุ: บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) ไ ด้กาํหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามกาํหนดของคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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รายละเอียดและประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
 

นายตรีขวญั  บุนนาค              อายุ 63 ปี 
 

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งในบริษทั     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 าแหน่งปัจจบุัน  
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์            บริษทัไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ 
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ      

บริษทั เอสวีไอ จ ากดั (มหาชน) 
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 

 

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จ ากดั (มหาชน) 

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

- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เบริล 8 พลสั จ ากดั 
คุณสมบัติต้องห้าม 
- ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต 
- ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ในปีท่ีผา่นมา 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
 

- ในบริษทัจดทะเบียนอืน่        :  โปรดดูขอ้มูลขา้งตน้ 
- ในบริษทัท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษทัยอ่ย)   :  โปรดดูขอ้มูลขา้งตน้ 
- ในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ่บริษทัฯ  :  ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีถือ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562):                                                   -0-  หุ้น   
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562):                   -0-  หน่วย 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ :     10/10   คร้ัง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :     4/4   คร้ัง 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ :       1/1   คร้ัง 
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัตั้งแต่ ปี 2541 รวม 22 ปี และหากอยูค่รบวาระใหม่ จะด ารงต าแหน่งรวม 24 ปี เน่ืองจากคุณตรีขวญัเป็น
กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ทางดา้นบญัชีและการเงิน 


