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นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด (มหาชน) 

               กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตอ้งสามารถดแูล
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายไดเ้ท่าเทียมกนัและไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นอกจากนัน้ยงัตอ้งสามารถเขา้
รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัทโดยใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระได ้

กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัต่อไปนี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า  
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ ของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม ของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย
กว่า 2 ปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่ งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้งและบตุร รวมทัง้ คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือ
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ  หรือการใหห้รือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกันการใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนี ้ สิน 
รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่าย
หน่ึงตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทหรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาท ขึน้ไป แลว้แต่จ านวน
ใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท และรายนามและประวัติกรรมการอิสระ 
ทีเ่สนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
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โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าวใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่
ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรกึษาทางการเงินซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท
ร่วม ผูถื้อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม
หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการ
ของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง 9 แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดบั
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ  (collective 
decision) ได ้

บริษัทอาจแต่งตัง้บคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูค่าตามขอ้ 4 หรือ 6 เป็น
กรรมการอิสระได ้หากคณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาอย่างระมดัระวงั และมีความเห็นว่า การแต่งตัง้บุคคลดงักล่าว ไม่
มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และใหเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้
ในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระดว้ย 

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท  า ให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ 
ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

ข. เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบรษิัทในการเสนอใหม้ีการแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
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ประวัติกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 

ช่ือ/นามสกุล :  นายสวุิช ล า่ซ า 

ต าแหน่ง  : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

สัญชาติ  : ไทย  อาย ุ :     61  ปี 

ทีอ่ยู่  :  6 ซอยลาดพรา้ว 22 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Abilene Christian University  ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาบญัชีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์     
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่  114/2015 
- อบรมหลกัสตูร “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance" 

ประสบการณก์ารท างาน 

2557 – ปัจจบุนั       -  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       บริษัท รม่โพธิ์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ากดั(มหาชน) 
2539 – 31 มีนาคม 2563  -  Director agency transformation                                              บริษัท  เอไอเอ  จ ากดั 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอื่น 

กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง บริษัท  เอไอเอ  จ ากดั 
กิจการอ่ืนที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ -ไม่มี- 

 
จ านวนหุน้ที่ถือในบรษิัท (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) :     907,500 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.13 ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ   :     6 ปี 

ประวตัิการเขา้รว่มประชมุ   :     คณะกรรมการ 5/5 ครัง้  

     :     คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
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ประวัติกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 

ช่ือ/นามสกุล :  นายชยัวฒิุ  จิตราคนี 

ต าแหน่ง  : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

สัญชาติ  : ไทย  อาย ุ :     65  ปี  

ทีอ่ยู่  :  38/19 หมู่ที่ 8 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์การเงินการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ SEC/2014 
- Advanced Audit Committee Program (ACP)  2016 
- หลกัสตูร Chief of Financial Officer (CFO) รุน่ที่ 3 สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตรแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- หลกัสตูรการบริหารเศรษฐศาสตรส์าธารณะ ส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู  รุน่ที่ 3 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรบันกับริหารระดบัสงู รุน่ที่ 16 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- อบรมหลกัสตูร “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance” 
- อบรมหลกัสตูร “Corporate Governance Orientation for New Listed Company” 
- อบรมหลกัสตูร “Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  รุน่ที่ 18/2019” 

ประสบการณก์ารท างาน 

2557 – ปัจจบุนั - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท รม่โพธิ์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั - กรรมการ                    บริษัท วีไออี จ ากดั 
2554 – ปัจจบุนั - กรรมการ    บริษัท เอส ที ซี อินโนเวชั่น จ ากดั 
2553 – ปัจจบุนั  - กรรมการ                    บริษัท คสัตอมไมซเ์ทคโนโลยี จ ากดั 
2552 – ปัจจบุนั  - ประธานกรรมการ    บริษัท เสน้สาลี จ ากดั 
2551 – ปัจจบุนั - กรรมการบริหารการเงิน  บริษัท เรดอน จ ากดั 
2551 – ปัจจบุนั - กรรมการบริหารการเงิน  บริษัท นีโอฟารม์ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง ตามขอ้มลูประสบการณก์ารท างาน 
กิจการอ่ืนที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ -ไม่มี- 

 

จ านวนหุน้ที่ถือในบรษิัท (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) :    726,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.10 ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ   :     6 ปี 

ประวตัิการเขา้รว่มประชมุ   :     คณะกรรมการ 5/5 ครัง้  

     :     คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
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ประวัติกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
 

ช่ือ/นามสกุล :  นางจิตติมา  สจัจวานิช อินทจุนัทรย์ง       

 ต าแหน่ง  : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

สัญชาติ  : ไทย  อาย ุ :     61  ปี  

ทีอ่ยู่  :  39/141 ซ.ลาดพรา้ว 23 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- เนติบณัฑิตไทย สมยัที่ 36 
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรม์หาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรม์หาวิทยาลยัศลิปากร 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 114/2015 
- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (ACP) 2016 
- อบรมหลกัสตูร “Corporate Governance Orientation for New Listed Company” 

ประสบการณก์ารท างาน 

2557 – ปัจจบุนั  - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท รม่โพธิ์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ากดั (มหาชน) 
2555 – 2557  - ประธานอนกุรรมการไต่สวนขอ้เท็จจริง กรณีเจา้หนา้ที่ของรฐักระท าการทจุริตในภาครฐั ส านกังานคณะกรรมการ  
                                   ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครฐั ( ป.ป.ท. ) 
2554 – 2557  - ผูช้่วยด าเนินงานของสมาชิกวฒิุสภา 
2553 - 2554  - เลขานกุารประธานวฒิุสภา 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารในกิจการอื่น 

กิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
กิจการอ่ืนที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
กิจการอ่ืนที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ -ไม่มี- 

 

จ านวนหุน้ที่ถือในบรษิัท (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563) :    726,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.10 ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ   :     6 ปี 

ประวตัิการเขา้รว่มประชมุ   :     คณะกรรมการ 5/5 ครัง้  

     :     คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 


