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นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

               กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและต้องสามารถดแูล 
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายได้เทา่เทียมกนัและไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ยงัต้องสามารถเข้า
ร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 

กรรมการอิสระต้องมคีณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุม ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของสว่นราชการซึ่ง เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา
มารดาคู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ 
หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนี ส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาท ขึน้ไป แล้วแต่จานวนใดจะต ่ากวา่ 
ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักลา่วให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บคุคลเดียวกนั 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และรายนามและประวัตกิรรมการอิสระ 
ที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
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5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดั
อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่
ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น 
ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วมบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ(collective decision) ได้ 

บริษัทอาจแต่งตัง้บคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4 
หรือ 6 เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอยา่งระมดัระวงั และมีความเห็นวา่บคุคลดงั 
การแต่งตัง้บคุคลดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผย
ข้อมลตูอ่ไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 

ก. ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวชิาชีพ ที่ท าให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไม่ 
            เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนด 
ข. เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
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ประวตัิกรรมการอสิระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 

ช่ือ/นามสกลุ :  นายสุวิช ล ่าซ า 

ต าแหน่ง  : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

สัญชาติ  : ไทย  อาย ุ :     59  ปี 

ที่อยู่  :  6 ซอยลาดพร้าว 22 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Abilene Christian University  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์      

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี  114/2015 
- อบรมหลกัสูตร “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance" 

ประสบการณ์การท างาน 

2557 – ปัจจุบนั -  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ           บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) 
2539 – ปัจจุบนั -  Assistance Director agency transformation              บริษทั  เอไอเอ  จ  ากดั 
 
 

 

 

 

 

 

การด ารงด าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่มี- 
กิจการอ่ืนท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน 1 แห่ง ตามขอ้มูลประสบการณ์การท างาน 
กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ -ไม่มี- 

 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) :   440,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   :     4 ปี 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุม   :     คณะกรรมการ 5/5 คร้ัง  

     :     คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 
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ประวตัิกรรมการอสิระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 

ช่ือ/นามสกลุ :  นายชยัวฒิุ  จิตราคนี 

ต าแหน่ง  : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

สัญชาติ  : ไทย  อาย ุ :     63  ปี  

ที่อยู่  :  38/19 หมู่ท่ี 8 แขวงบางพรม เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี SEC/2014 
- Advanced Audit Committee Program (ACP)  2016 

- หลกัสูตร Chief of Financial Officer (CFO) รุ่นท่ี 3 สถาบนับญัฑิตพฒันบริหารศาสตร์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- หลกัสูตรการบริหารเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง  รุ่นท่ี 3 สถาบนัพระปกเกลา้ 

- หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 16 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- อบรมหลกัสูตร “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance” 

ประสบการณ์การท างาน 

2557 – ปัจจุบนั -  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบนั -  กรรมการ   บริษทั วีไออี จ  ากดั 
2554 – ปัจจุบนั -  กรรมการ    บริษทั เอส ที ซี อินโนเวชัน่ จ  ากดั 
2553 – ปัจจุบนั  -  กรรมการ   บริษทั คสัตอมไมซ์เทคโนโลย ีจ  ากดั 
2552 – ปัจจุบนั  -  ประธานกรรมการ    บริษทั เส้นสาลี จ  ากดั 
2551 – ปัจจุบนั -  กรรมการบริหารการเงิน  บริษทั เรดอน  จ  ากดั 
2551 – ปัจจุบนั -  กรรมการบริหารการเงิน  บริษทั นีโอฟาร์ม จ ากดั 
 

การด ารงด าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่มี- 
กิจการอ่ืนท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน 6 แห่ง ตามขอ้มูลประสบการณ์การท างาน 
กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ -ไม่มี- 

 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) :    440,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   :     4 ปี 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุม   :     คณะกรรมการ 5/5 คร้ัง  

     :     คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 
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ประวตัิกรรมการอสิระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 

ช่ือ/นามสกลุ :  นางจิตติมา  สจัจวานิช อินทุจนัทร์ยง       

 ต าแหน่ง  : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

สัญชาติ  : ไทย  อาย ุ :     59  ปี  

ที่อยู่  :  39/141 ซ.ลาดพร้าว 23 แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม 

- เนติบณัฑิตไทย สมยัท่ี 36 

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 114/2015 

- หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (ACP) 2016 

ประสบการณ์การท างาน 

2557 – ปัจจุบนั  -  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสร บริษทั ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) 
2555 – 2557  -  ประธานอนุกรรมการไต่สวนขอ้เท็จจริง กรณีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าการทุจริตในภาครัฐ ส านกังานคณะกรรมการ  

                                       ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ป.ป.ท. ) 

2554 – 2557  -  ผูช่้วยด าเนินงานของสมาชิกวฒิุสภา 

2553 - 2554  -  เลขานุการประธานวฒิุสภา 

 

 

 

 

การด ารงด าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่มี- 
กิจการอ่ืนท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน -ไม่มี- 
กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ -ไม่มี- 

 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) :    440,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ   :     4 ปี 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุม   :     คณะกรรมการ 5/5 คร้ัง  

     :     คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 


