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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

รายช่ือผู้ได้รับเสนอช่ือซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

 
 

 
 
 
 
รองศาสตราจารย ์บุญเสริม วิมุกตะนนัทน ์

อาย ุ67 ปี  
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 

 
 
 

  
 
 

ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดี์พร้อม 

อาย ุ62 ปี  
ต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

การถือหุ้นในบริษัท 

- จ านวนหุน้ 

- สัดส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 

- ไม่มี  - 

- ไม่มี - 

 

- ไม่มี  - 

- ไม่มี - 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอ่ืน/ผู้บริหาร/ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่/ผู้มีอ านาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอช่ือให้ เป็นกรรมการ/ผู้บ ริหารหรือ ผู้ มี
อ านาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย 

 

- ไม่เป็น - 
 
 

 

- ไม่เป็น - 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปน้ีกับบริษัท/
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแข้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- เป็นกรรมการที่ มี ส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า 

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือ
ที่ปรึกษากฎหมาย) 

- มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท า
ให้ไม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การ
ซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/บริการ/การให้กูย้ืมเงินหรือ
การกูย้มืเงิน) โดยระบุขนาดของรายการดว้ย (ถา้มี) 

 
 
 
 

- ไม่เป็น - 

 
 
 

- ไม่เป็น - 
 

- ไม่มี - 

 
 
 
 

- ไม่เป็น - 

 
 
 

- ไม่เป็น - 
 

- ไม่มี - 
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 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระไวใ้ห้สอดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยกรรมการ

อิสระของบริษทัทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู ้มี
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี)  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท้ี่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค  าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี 
ความสัมพนัธ์ตามที่กล่าวขา้งตน้รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี่ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ดว้ยการรับหรือให้กูย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั 
ซ่ึงเป็นผลท าให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท์ี่มีตวัตน
สุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ี
เกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบ
บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะได้
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พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อน
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซ่ึง
เป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัย่อย  

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษทั  

10. ไม่เป็นกรรมการที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

 


