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ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ือหุน้ 

รายละเอียดผูไ้ดร้บัเสนอชื่อซ่ึงมี

คุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 

ชื่อ-สกุล รองศาสตราจารย ์บุญเสริม  วิมุกตะนันทน์ ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์  วงศดี์พร้อม 

อายุ 70 ปี 65 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

การถือหุน้ในบริษัท 

- จ านวนหุน้

- สัดส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี - 

- ไม่มี - 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/

ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่/ผูม้ีอ  านาจ

ควบคุม/หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอ

ชื่อใหเ้ป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารหรือ ผูม้ี

อ  านาจควบคุมของบริษัท/บริษัทยอ่ย 

- ไม่มี - - ไม่เป็น - 

ก า ร มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น ลั ก ษณ ะ

ดงัต่อไปน้ีกบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัท

ย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขดัแขง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี

ที่ผ่านมา 

- เ ป็นกรรมการ ท่ีมี ส่ วนร่ วมในก าร
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ี

ปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบ
บญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย)

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคัญ
อันอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าท่ีได ้

อย่ างเป็นอิสระ (เช่น การซื้ อ/ขาย

วัตถุดิบ/สินคา้/บริการ/การใหกู้ย้ืมเงิน

หรือการกู ้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของ

รายการดว้ย (ถา้มี)

- ไม่เป็น -

- ไม่เป็น - 

- ไม่มี - 

- ไม่เป็น - 

- ไม่เป็น - 

- ไม่มี - 
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คุณสมบตัิของกรรมการอิสระ 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระไวใ้หส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติ

ครบถว้นดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ โดยใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ  โดยนิยามกรรมการอิสระเท่ากับขอ้ก าหนดขั้นต  า่ของ กลต. 

และตลาดหลักทรพัยฯ์  

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท บ ริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่

น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร 

รวมทั้งคูส่มรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุม

ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ถา้มี) 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการ

ขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไมใ่ชก่รรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้

มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะ

ดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี 

ความสมัพนัธ์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัห าริมทรพัย ์

รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกัน การใหสิ้นทรพัย์ เป็น

หลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลท าใหบ้ริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหน่ึง ตัง้แตร่อ้ยละ 3 

ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต ่20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต า่กวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักลา่วใหเ้ป็นไปตาม

วิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย

อนุโลม แตใ่นการพิจารณาภาระหน้ีดงักลา่ว ใหนั้บรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ยอ่ย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขอ

อนุญาตตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดร้บัคา่บริการเกิน

กวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็น

นิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพน้ันดว้ย 

เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็น

กรรมการอิสระ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนัยในห้าง

หุน้สว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกันและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษัท

ยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

10. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม บริษัทยอ่ย
ล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

11. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

 


