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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

ของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) 
 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทั สามารถคอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของ
บริษทัฯ ซึ� งเข้มกว่าขอ้กาํหนดขั0นตํ�าของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  โดยมีรายละเอียดดงันี0  

 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5  ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั0งหมดของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติ

บุคคลที�อาจมีความขดัแยง้   ทั0งนี0 ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั0นๆ  ดว้ย   
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ  หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้  เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปีก่อน
ไดรั้บการแต่งตั0งเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา คู่สมรส  
พี�นอ้ง และบุตร  รวมทั0งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอ
ให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั0งไม่เป็นหรือเคยเป็น 
ผูถื้อหุ้นที�มีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนไดรั้บการแต่งตั0งเป็นกรรมการ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี  ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั0งเป็นกรรมการ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน ซึ� ง
ไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั0นดว้ย  เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั0งเป็นกรรมการ 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั0งขึ0 นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซึ� งเป็น
ผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนัยกบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือ 
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั0งหมดของบริษทัอื�นซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและ
เป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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ทั0งนี0  ในวาระการแต่งตั0งกรรมการตรวจสอบ   บริษทัฯ ได้มีการเสนอชื�อกรรมการเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ  คือ นายเสรี       
สุขสถาพร โดยกรรมการท่านดงักล่าว มีคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระครบถว้นตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.)  กาํหนด  และมิไดมี้ความสมัพนัธ์ในลกัษณะอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ดงัต่อไปนี0  

       

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย   
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ 

นายเสรี   สุขสถาพร 

1. การถือหุ้นในบริษทัฯ   (ณ วนัที�  28 กุมภาพนัธ์ 2561) 
- จาํนวนหุ้น 
- สดัส่วนของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั0งหมด 

 
927,750 
0.09% 

2.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้
เงินเดือนประจาํ  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือนิติบุคคลที�อาจมี
ความขดัแยง้  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  2  ปี ก่อนไดรั้บการ
แต่งตั0งเป็นกรรมการ 

 

ไม่เป็น 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�
เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี�น้อง และบุตร  รวมทั0งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

 

ไม่เป็น 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผู ้มีอ ํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ในลักษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั0งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของผูที้�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ   เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั0งเป็นกรรมการ 

ไม่มี 

5.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของสาํนกังานสอบบญัชี  ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่  เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั0งเป็นกรรมการ  

ไม่เป็น 

6.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมาย
หรือที�ปรึกษาทางการเงิน  ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ  บริษทัใหญ่  
บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  และไม่เป็นผูถื้อหุ้น
ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั0นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนไดรั้บการแต่งตั0งเป็นกรรมการ  

ไม่เป็น 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั0งขึ0นเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
หรือผูถื้อหุ้นซึ� งเป็นผูเ้กี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ไม่เป็น 
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ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย   
คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ 

นายเสรี   สุขสถาพร 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือ
บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิ
ออกเสียงทั0งหมดของบริษทัอื�นซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มี
นยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

ไม่เป็น 

9.    ไม่มีลักษณะอื�นใดที�ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ  

ไม่มี 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบติัของนายเสรี   สุขสถาพร กบัคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.)  

 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามข้อกําหนดของ  

สํานักงาน ก.ล.ต. 

ผู้ได้รับการเสนอชื�อเป็น 

กรรมการตรวจสอบ 

นายเสรี   สุขสถาพร 

1. เป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. เป็น 

2. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

 

ไม่เป็น 

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะที�เป็นบริษทัจด
ทะเบียน 

 

ไม่เป็น 

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะสามารถทาํหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบตาม
ภารกิจที�ไดรั้บมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

มี 

5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย  1  คน ที�มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะทาํหน้าที�ใน
การสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินได ้โดยบริษทัฯ ตอ้งระบุไวใ้นแบบ filing แบบ 56-1 
และแบบ 56-2 ว่า กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู ้ที� มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการ
ตรวจสอบรายนั0 นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวติัของกรรมการ
ตรวจสอบที�ตอ้งส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดว้ย 

 

มี 
 

 


