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เอกสารแนบ 3 

ค านิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
 
 กรรมการอสิระ จะตอ้งไม่มธีุรกจิหรอืการงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธนาคารพาณิชยอ์นัอาจมผีลกระทบ ต่อการตดัสนิใจ
โดยอสิระของตน และตอ้งมคีณุสมบตัเิพิม่เตมิ ดงันี้ 
 

1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจครบคมุของบรษิทั ทัง้นี้ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ า หรอืผู้มี
อ านาจควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยในระดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอื
ของผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี กอ่นวนัทีย่ ื่น
ค าขออนุญาตต่อส านกังาน ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอื
ทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุบรษิทัฯ 

 
3) ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา 

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ยอ่ย 
 

4) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืของผูม้ ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวาง การใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ รวมทัง้ไม่เป็นหรอื
เคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ เว้นแต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี กอ่นวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท า เป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ 
การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกับสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทาง
การเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านอง
เดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรอืคูส่ญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัย์
ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ว่าด้วยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวม
ภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีกอ่นวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 
 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีอง บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดั
อยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัทีย่ ืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
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6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวิชาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นทีม่นีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีกอ่นวนัทีย่ ื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน 

   
7) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่

เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักจิการของบรษิัทฯ หรอืบริษัทย่อย 
หรอืไมเ่ป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาที่
รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัยอ่ย 
 

9) ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

 ส าหรบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้กรรมการอสิระเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้กรรมการบรษิทั โดย
กรรมการอสิระแต่ละทา่นสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระตดิต่อกนัไดส้งูสดุไมเ่กนิ 9 ปี  
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ประวติักรรมการอิสระ (ผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)  
(ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564)  
 
ช่ือ   นายมารุต สมิะเสถยีร     
อาย ุ   72  ปี   
สญัชาติ   ไทย 
ท่ีอยู่   172 ซอย พบิลูวฒันา 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณยี ์10400 
ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ/ผูบ้ริหาร  22 กุมภาพนัธ ์2561 
สดัส่วนการถือหุ้นบริษทั        ไมม่ ี
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 3 ปี 
คณุวติุทางการศึกษา 1. ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
   2. ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
    
หลกัสตูรการอบรม 

1. Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่38 (2020) จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

2. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2004 จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย  
3. หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ) พ.ศ. 2545 จดัโดยวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (2545) 
4. การก ากบัดแูลกจิการส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิและองคก์รมหาชน รุ่นที่11 

     
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น/กจิการอื่น 
 2564 - ปัจจุบนั  กรรมการบรษิทั/กรรมการตรวจสอบ  บริษทั เอน็ .ดี.เอส.34 จ ำกดั 

 2559 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ  บรษิทั ไทยเนชัน่แนล โปรดคัท ์จ ากดั 
 2546 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรษิทั/ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอน็ แอล ด ีเวลลอปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 
 2532 - ปัจจุบนั กรรมการ+คู่สมรสเป็นผูถ้อืหุน้   บรษิทั เอม็.พ.ีเอส.โฮลดิง้ จ ากดั 

กจิการทีแ่ขง่ขนั/เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิบรษิทัฯ 
 ไมม่ ี

ประวติัการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี 

 ไมม่ ี
ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นครัง้น้ี 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 ไมเ่ป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั/บรษิทัย่อย 
 ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
 ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย 

 ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 
 
 
 
 
 

 


