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  เอกสารแนบ 5 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 และวาระที่ 8 
 

นิยามกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้นิยามกรรมการอิสระเข้มกว่า ข้อกําหนดขัน้ตํ่าของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ

กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ 

หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุ ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่

เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

 ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึง

พฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนญุาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึง่ 

ตัง้แตร้่อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของผู้ขออนญุาตหรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวน

ใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยง

กนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม 

แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี 

ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ

บริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีแต่งตัง้เป็น

กรรมการอิสระ 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ี

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7.   ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

8.   ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี

ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท

อ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9.   ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระมี 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม และนายจรัมพร 

โชติกเสถียร แสดงลกัษณะความสมัพนัธ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ กรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ได้แก่ 

คณุหญิงชฎา วฒันศิริธรรม 

การถือหุ้นในบริษัท 

- จํานวนหุ้น 

- สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 

- ไมม่ี - 

- ไมม่ี - 

เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม 

- ไมเ่ป็น - 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/บริษัท

ใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมา 

(1) เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจํา 

(2) เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ  

(3) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผล

ทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  

 

 

 

- ไมเ่ป็น - 

 

 

- ไมเ่ป็น - 

- ไมม่ ี- 
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ลกัษณะความสมัพนัธ์ กรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ได้แก่ 

นายจรัมพร โชติกเสถียร 

การถือหุ้นในบริษัท 

- จํานวนหุ้น 

- สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 

- ไมม่ี - 

- ไมม่ี - 

เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/

บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม 

- ไมเ่ป็น - 

การมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัตอ่ไปนีก้บับริษัท/บริษัท

ใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมา 

(4) เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจํา 

(5) เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ  

(6) มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผล

ทําให้ไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้อยา่งเป็นอิสระ  

 

 

 

- ไมเ่ป็น - 

 

 

- ไมเ่ป็น - 

- ไมม่ ี- 

 


