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นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

นิยามกรรมการอสิระ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ 
ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็น
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า
สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นใดในท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผล
ให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 
หรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมลูคา่ของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม ส าหรับการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ี
มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชี
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ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ น  
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่เป็นบุคคลซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้ นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ 
องค์คณะ (collective decision) ได้  

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทฯ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าตามข้อ (4) หรือ (6) ให้ได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดงักล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ี
แสดงได้ว่าพิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีและ
การให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการอิสระด้วย 

(ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(ข) เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ
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รายชื่อและประวัตขิองกรรมการอสิระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
ชื่อ-สกุล : นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน  
และก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี

อายุ : 68 ปี  
ที่อยู่ : 19 หมูบ้่านนวธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา  

เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 22 มกราคม 2559) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ตนเอง: 1,500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.060 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจาก
กรรมการคนอื่นๆ 

: ไมม่ี 

   

ชื่อ-สกุล : นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ 

ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  
ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

อายุ : 68 ปี  

ที่อยู่ : 16/156 ซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม  
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 22 มกราคม 2559) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : คูส่มรสถือหุ้นจ านวน 800,000 หุ้น (ร้อยละ 0.032 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 

ส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจาก
กรรมการคนอื่นๆ 

: ไมม่ี 

   

ชื่อ-สกุล : นายโกสิทธ์ิ เฟ่ืองสวสัด์ิ 
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
อายุ : 59 ปี  
ที่อยู่ : 171/593 อาคารแอลพีเอน็เพลส ถนนประดิพทัธ์  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการครัง้แรก 22 มกราคม 2559) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ตนเอง: 1,500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.060 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด) 
ส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจาก
กรรมการคนอื่นๆ 

: ไมม่ี 

 
 


