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(ส่ิงทีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6) 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการด าเนินงานของบริษทั โดยจะตอ้งเป็นผู ้
ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือส่วนไดเ้สียต่อผลการด าเนินงานของบริษทัทั้งทางตรงและทางออ้ม คุณสมบติัของกรรมการ 
อิสระมี ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัที่เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้นบัรวมหุ้น
ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารของบริษทั หรือบริษทัร่วมหรือบริษทั
ย่อย หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวในเวลา  2 ปี
ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้ เห็นว่าการเคย
มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็น อิสระของ
กรรมการ 

3. ตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษทัผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

4. ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ าใน 
บริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัที่เก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

5. ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
6. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็น  หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระโดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั รวมทั้ง
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

7. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการด าเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
 
ซ่ึงนิยามดงักล่าวเท่ากบัขอ้ก าหนดท่ี ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์ไดก้ าหนดไว ้
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คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการดงักล่าวมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.)  และตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนดและมิไดมี้ความสัมพนัธ์ในลกัษณะอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัต่อไปน้ี 

 

 
ลักษณะของการมีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ 

นายสมชาติ 
ลิมปานุภาพ 

นายช.นันท์ 
เพ็ชญไพศิษฏ์ 

นายสมยศ 
อัคคไพบูลย์ 

1.การถือหุ้นในบริษทั 
- จ านวนหุ้น 
- สัดส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

850,000 
(0.14%) 

- ไม่มี - 30,300 
(0.01%) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจ า     หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

3.ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา  คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  ผูม้ีอ านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

4.ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่   บริษทัย่อย บริษทัร่วม  ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนยัหรือผูม้ีอ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรือผูม้ี
อ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นท่ีมีนัย  ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบ
บัญชี ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  หรือผูม้ีอ านาจ
ควบคุมของบริษทั สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดรั้บ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

7.ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรือผูถ้ือหุ้น
ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

8.ไม่ประกอบกิจกรรมท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกรรมของบริษทั หรือ บริษทั
ยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงานลูกจา้ง พนกังาน ท่ี
ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั
อ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกรรมของบริษทัหรือบริษทั
ยอ่ย 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

9.ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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ตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัของนายสมชาติ ลิมปานุภาพ นายช.นนัท์ เพช็ญไพศิษฏ์ และ นายสมยศ อคัคไพบูลย ์
กบัคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต) 

 
 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. 
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ 

นายสมชาติ 
ลิมปานุภาพ 

นายช.นันท์ 
เพ็ชญไพศิษฏ์ 

นายสมยศ 
อัคคไพบูลย์ 

1.เป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. เป็น เป็น เป็น 

2.ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั 
บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทั 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

3.ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย เละบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

4.มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

มี มี มี 

 
 
 
 
 
 


