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ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

รายละเอียดผูไ้ดร้บัเสนอชือซึงมี
คุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 

  
ชือ-สกุล รองศาสตราจารย ์บุญเสรมิ วิมุกตะนันทน์ คุณสุธี ตรีพรชัยศกัด ิ
อาย ุ 68 ปี 66 ปี 
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอิสระ 

ลกัษณะความสมัพันธ ์   
การถือหุน้ในบริษัท 
- จาํนวนหุน้ 
- สดัส่วนของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออก

เสียงทังหมด 

 
- ไม่มี  - 
- ไม่มี - 

 
- ไม่มี  - 
- ไม่มี - 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอืน/
ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่/ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม/หรือบุคคลทีจะไดร้บัการเสนอ
ชือใหเ้ป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารหรือ ผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทยอ่ย 

 
- ไม่เป็น - 

 
 

 
- ไม่เป็น - 

ก า ร มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น ลั ก ษ ณ ะ
ดงัต่อไปนีกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัท
ย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอาจมี
ความขัดแข้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี
ทีผ่านมา 
- เ ป็นกรรมการที มี ส่ วนร่ วมในการ

บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที
ปรึกษาทีไดร้ับเงินเดือนประจาํ 

- เป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบ
บญัชี หรือทีปรึกษากฎหมาย) 

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที มีนัยสําคัญ
อันอาจมีผลทําใหไ้ม่สามารถทําหน้าทีได้
อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ/ขาย
วตัถุดิบ/สินคา้/บริการ/การใหกู้ยื้มเงิน
หรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของ
รายการดว้ย (ถา้ม)ี 

 
 
 
 
 
 

- ไม่เป็น - 
 
 

- ไม่เป็น - 
 

- ไม่มี - 

 
 
 
 
 
 

- ไม่เป็น - 
 
 

- ไม่เป็น - 
 

- ไม่มี - 
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คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระไวใ้หส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติ

ครบถว้นดงันี 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความ
ขดัแยง้ โดยใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน ๆ โดยนิยามกรรมการอิสระเท่ากบัขอ้กาํหนดขนัตําของ กลต. และ
ตลาดหลักทรพัยฯ์  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษัท
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีกอ่นวนัทียืนคําขออนุญาตต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. หรือกอ่นวนัทีไดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ  

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร 
รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผู ้ถือหุน้รายใหญ่ ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลทีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ถา้มี) 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษัทใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัรว่ม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะทีอาจเป็นการ
ขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใชก่รรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผู ้ที
มีความสัมพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันทีได้รับแต่งตังเป็นกรรมการอิสระ ทังนี 
ความสมัพนัธ์ตามทีกล่าวขา้งต้นรวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย์ 
รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรบัหรือใหกู้ยื้ม คําประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็น
หลักประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณอื์นทํานองเดียวกนั ซึงเป็นผลทาํใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตังแต่รอ้ยละ 3 
ของสินทรพัยที์มีตวัตนสุทธิของบริษัทหรือตงัแต่ 20 ลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกวา่ ทังนี การคํานวณภาระหนีดังกล่าวใหเ้ป็นไปตาม
วิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทํารายการทีเกียวโยงกนั โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีดงักล่าว ใหนั้บรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหวา่งหนึงปีกอ่นวนัทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ 
กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผู้จดัการของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้สังกัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีกอ่นวนัทียืนคําขอ
อนุญาตต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. หรือกอ่นวนัทีไดร้บัแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึงไดร้บัค่าบริการเกิน
กวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทั บริษัทใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ ทงันี ในกรณีทีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็น
นิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใชก่รรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนันดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัทียืนคาํขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัทีไดร้บัแต่งตังเป็น
กรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัการแต่งตังขึนเพือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึงเป็นผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมีนัยกบักิจการของผู ้ขออนุญาตหรือบริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนทีมีนัยในหา้ง
หุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึงของจาํนวนหุน้ทีมี
สิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมีนัยกบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษัท
ยอ่ย 

9. ไม่มีลักษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษทั 

10. ไม่เป็นกรรมการทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ัดสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษทัรว่ม บริษทัย่อย
ลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ 

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลําดับเดียวกนัเฉพาะทีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 


