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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

ของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) 

 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชนั จาํกดั (มหาชน) ตามทีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการของ

บริษทัฯ ซึงเข้มกว่าขอ้กาํหนดขนัตาํของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

1. ถือหุน้ไม่เกนิร้อยละ 0.5  ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติ

บุคคลทีอาจมีความขดัแยง้   ทงันีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้เกยีวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนัๆ  ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ  หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทัฯ หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้  เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปีกอ่น

ไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็น บิดามารดา คู่สมรส  

พีนอ้ง และบุตร  รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลทีจะได้รับการเสนอ

ใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ  ในลกัษณะทีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็นหรือเคยเป็น 

ผูถื้อหุ้นทีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

กอ่นไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบัญชี  ซึงมีผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่  เวน้แต่จะได้พน้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึง

ไดรั้บค่าบริการเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนันด้วย  เวน้แต่

จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ้นซึงเป็น

ผูเ้กยีวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันทีมีนัยกบักจิการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจาํ หรือ 

ถือหุน้เกนิร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัอืนซึงประกอบกจิการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและ

เป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักจิการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกยีวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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ทงันี ในวาระการแต่งตงักรรมการ บริษทัฯ ไดมี้การเสนอชือกรรมการเพือดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ คือ ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ ์

นายประดงั  ปรีชญางกูร และนายเสรี  สุขสถาพร  โดยกรรมการทงั 3 ท่าน มีคุณสมบติัครบถ้วนตามข้อกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระทีบริษทัฯ กาํหนด  และมิไดมี้ความสัมพนัธ์ในลกัษณะอืนทีเกยีวขอ้ง 

ดงัต่อไปนี 
       

ลกัษณะของการมีส่วนได้เสีย   

ผู้ได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการอสิระ 

ดร. ทองฉัตร   

หงศ์ลดารมภ์   

นายประดัง  

ปรีชญางกูร 

นายเสรี 

สุขสถาพร 

1. การถือหุน้ในบริษทัฯ   (ณ วนัที  22 มีนาคม 2560) 

- จาํนวนหุน้ 

- สัดส่วนของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด 

 

- 

- 

 

500,000 

0.05% 

 

927,750 

0.09% 

2.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 

ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจาํ  หรือผูมี้อ ํานาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษัท

ใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้

มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือนิติบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้  เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  2  ปี กอ่นได้รับการแต่งตัง

เป็นกรรมการ 
 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมายในลักษณะทีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร  รวมทังคู่

สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคล

ทีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู ้บริหารหรือผู ้มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือ

บริษทัย่อย 
 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกจิกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  ในลกัษณะที

อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ

กบับริษัทฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มี

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว

ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมี

นยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี  ซึงมีผูส้อบบัญชี

ของบริษัทฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้มี

อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกดัอยู่  เว ้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีกอ่นไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการ  

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

6.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นที

ปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน  ซึงไดรั้บค่าบริการเกนิกว่าสองลา้น

บาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

ห รื อ ผู ้ มี อ ํา น า จ ค ว บ คุ ม ข อ ง บ ริ ษัท ฯ   แ ล ะ ไ ม่ เ ป็ น ผู ้ ถื อ หุ้น ที มี นั ย  

ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนันด้วย  เวน้แต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการ

แต่งตงัเป็นกรรมการ  

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 
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ลกัษณะของการมีส่วนได้เสีย   

ผู้ได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการอสิระ 

ดร. ทองฉัตร   

หงศ์ลดารมภ์   

นายประดัง  

ปรีชญางกูร 

นายเสรี 

สุขสถาพร 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูถื้อหุ้นซึงเป็นผู ้เกยีวข้องกบัผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทัฯ 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

8. ไม่ประกอบกจิการทีมีสภาพอย่างเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักจิการ

ของบริษัทฯ หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น

กรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุน้เกนิร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของ

บริษทัอืนซึงประกอบกจิการทีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยั

กบักจิการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

9.    ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกยีวกบัการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ  
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัของ ดร. ทองฉตัร  หงศล์ดารมภ ์ และนายประดงั  ปรีชญางกูร กบัคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตาม

ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.)  
 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามข้อกาํหนดของ  

สํานักงาน ก.ล.ต. 

ผู้ได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการตรวจสอบ 

ดร. ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์   นายประดัง ปรีชญางกูร 

1. เป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของ

สาํนกังาน ก.ล.ต. 
เป็น เป็น 

2. ไม่เป็นกรรมการทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้

ตดัสินใจในการดาํเนินกจิการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทัฯ 
 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลําดับ

เดียวกนั เฉพาะทีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทาํหน้าทีในฐานะ

กรรมการตรวจสอบตามภารกิจทีได้รับมอบหมาย โดยกรรมการ

ตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

มี มี 

5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  1  คน ทีมีความรู้และประสบการณ์

เพียงพอทีจะทาํหนา้ทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได ้

โดยบริษทัฯ ต้องระบุไวใ้นแบบ filing แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ว่า 

กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูที้มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการ

ตรวจสอบรายนันต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรอง

ประวติัของกรรมการตรวจสอบทีตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 
 

มี 

 

มี 

 

 


