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ชื่อ นางเสาวนีย์ กมลบุตร นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 
อาย ุ 68 63 

จ านวนหุ้นที่ถืออยู่
ในบริษัท 

ไม่มี ไม่มี 

ต าแหน่ง - กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 

- กรรมการอิสระ  
- กรรมการตรวจสอบ   
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

ที่อยู่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
การมีส่วนได้เสีย
พิเศษในวาระที่

พิจารณา 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุ
ต่างๆประจ าปี 2564 

วาระที ่6  พิจารณาอนมุตัิการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุ
ต่างๆ ประจ าปี 2564 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอนัเก่ียวข้อง ซึง่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจโดย
อิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี  ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ที่
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการ หรือทีป่รึกษา ของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ น
รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตนรวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นสภาพจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีมีมติแต่งตัง้ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท า เป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใด
จะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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เป็นข้าราชการ หรือทีป่รึกษา ของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ น
รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตนรวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นสภาพจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีมีมติแต่งตัง้ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท า เป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 
ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใด
จะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบ
บญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัที่มีมติแต่งตัง้ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่มีมติแต่งตัง้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ             
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

      ทัง้นี ้ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้
ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทโดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

ข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้น 

 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท  

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว  ให้เรียกว่า “การประชมุวิสามญั”  
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
หลายคนซึง่มีหุ้น นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า
วนันบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลาย ซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ น ที่คณะกรรมการเรียกประชุม               
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 36.     ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม  ระบสุถานท่ี  วนั  เวลา  ระเบียบวาระการ
ประชมุ  และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองจะเสนอเพื่อทราบ  
เพื่ออนมุตัิ  หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว  และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม  และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสามวนั 

 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 37.  ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ ถือหุ้นก็ได้  แต่การมอบฉันทะต้องท าเป็นหนังสือตาม
แบบที่นายทะเบียนก าหนด  และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ  สถานที่ประชุม
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 


