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เอกสารแนบ 3 

 
คาํนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

 
 กรรมการอิสระ จะตอ้งไม่มธีุรกจิหรอืการงานที�เกี�ยวขอ้งกบัธนาคารพาณิชย์อนัอาจมผีลกระทบ ต่อการตดัสนิใจโดย
อสิระของตน และตอ้งมคีณุสมบตัเิพิ�มเตมิ ดงันี) 
 

1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั )งหมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจครบคมุของบรษิทั ทั )งนี)ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 
 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ได้เงนิเดอืนประจํา หรอืผูม้อีํานาจ
ควบคุมของบรษิัทฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยในระดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืของผู้มี
อํานาจควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที�ยื�นคําขอ
อนุญาตต่อสํานักงาน ทั )งนี) ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที�กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืที�ปรกึษา
ของส่วนราชการซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคมุบรษิทัฯ 

 
3) ไม่เป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบดิา มารดา คู่

สมรส พี�น้อง และบุตร รวมทั )งคูส่มรสของบุตร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอื
บุคคลที�จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
 

4) ไม่มีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืของผู้มี
อํานาจควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวาง การใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ รวมทั )งไมเ่ป็นหรอืเคยเป็น
ผูถ้อืหุน้ที�มนีัย หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผูท้ี�มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตตอ่สาํนกังาน 
 
ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ�ง รวมถงึการทํารายการทางการคา้ที�กระทํา เป็นปกตเิพื�อประกอบกิจการ การเช่า
หรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี�ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ย
การรบัหรอืใหกู้ย้มื คํ)าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี)สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื�นทํานองเดยีวกนั ซึ�งเป็นผล
ใหผู้ข้ออนุญาตหรอืคูส่ญัญามภีาระหนี)ที�ตอ้งชาํระต่ออกีฝ่ายหนึ�ง ตั )งแต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี�มตีวัตนสุทธขิอง 
บรษิทัฯ หรอืตั )งแต่ 20 ล้านบาทขึ)นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า  ทั )งนี) การคํานวณภาระหนี)ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม
วธิกีารคาํนวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํ
รายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนุโลม แตใ่นการพจิารณาภาระหนี)ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนี)ที�เกดิขึ)นในระหว่าง 1 ปีก่อน
วนัที�มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 
 

5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุม
ของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัช ีซึ�งมผีูส้อบบญัชขีอง 
บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่  เวน้แต่จะได้
พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตตอ่สาํนกังาน 
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6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอืที�ปรกึษาทางการเงนิ 

ซึ�งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อํานาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนั )น
ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ยื�นคาํขออนุญาตตอ่สาํนกังาน 

   
7) ไมเ่ป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งต ั )งขึ)นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็น

ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
 
8) ไมป่ระกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น

หุ้นส่วนที�มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรกึษาที�รบัเงนิเดือน
ประจํา หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจํานวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั )งหมดของบรษิทัอื�น ซึ�งประกอบกจิการที�มสีภาพ
อย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัย่อย 
 

9) ไม่มลีกัษณะอื�นใดที�ทําใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

 สําหรบัหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั )งกรรมการอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั )งกรรมการบรษิทั โดย
กรรมการอสิระแต่ละท่านสามารถดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระตดิต่อกนัไดส้งูสุดไม่เกนิ 9 ปี  
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ประวตัิกรรมการอิสระ (ผ ูร้บัมอบฉันทะจากผ ูถ้ือห ุ้น) 
 
     ชื$อ   นายมารตุ สมิะเสถยีร     
     อาย ุ   71  ปี   
     สญัชาติ  ไทย 
     ที$อยู่   172 ซอย พบิลูวฒันา 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
   กรงุเทพมหานคร รหสัไปรษณยี ์10400 

คณุวตุิทางการศึกษา 1. ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
   2. ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

หลกัสตูรการอบรม 
1. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ที� 38 (2020) จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

2. Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที� 17/2004 จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

3. หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ) พ.ศ. 2545 จดัโดยวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (2545) 

4. การกํากบัดแูลกจิการสาํหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิและองคก์รมหาชน รุน่ที�11     

ตาํแหน่งปัจจุบนั   กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /  

     กรรมการบรหิารความเสี�ยง / กรรมการกาํกบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 

จาํนวนปีที$เป็นกรรมการ 2 ปี   

ตาํแหน่งในองคก์รอื$น     

บรษิทัจดทะเบยีน กจิการอื�น (ที�ไม่ใชบ่รษิทัจดทะเบยีน) กจิการที�แขง่ขนั/เกี�ยวเนื�องกบั
ธุรกจิบรษิทัฯ 

 
ไม ่ม ี 

 
1.  บริษทั เอน็ แอล ดีเวลลอป์เมนต ์ จาํกดั (มหาชน) 
    - ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  บริษทั ไทย เนชั $นแนล โปรดคัท์ จาํกดั 
    - กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ    
3.  บริษทั เอม็.พี.เอส. โฮลดิ:ง จาํกดั 
    - กรรมการ 
 

 
ไมม่ ี 

 
ไมม่ ีส่วนได้เสียพิเศษที$แตกต่างจากกรรมการคนอื$นๆ  ในทกุวาระที$เสนอในการประชุมสามญัผู้ถือห ุ้นคร ั :งนี: 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ที$อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
o ไมเ่ป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัยอ่ย 
o ไมเ่ป็นกรรมการที�มสี่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรอืที�ปรกึษาที�ไดร้บัเงนิเดอืนประจาํ 
o ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีที�ปรกึษากฎหมาย 
o ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิที�มนียัสาํคญั อนัอาจมผีลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหน้าที�ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 

 

 

 


