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สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5  
Attachment 5 

 
นิยามของกรรมการอิสระ 
 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอสิระของ บรษิทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเขม้งวดกว่าขอ้ก าหนด
ขัน้ต ่าทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดในเรื่องการถอืหุน้ ตาม ขอ้ 1 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น      

รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูเ้กีย่วขอ้ง1/ ของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน2/ ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุม

ของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยระดบัเดยีวกนั3/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืของผู้มอี านาจควบคุมของ
บรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นี้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3.  ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง 
และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุมหรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

4.  ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที่มนีัย 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของ
บรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทั
ใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึการเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิซึง่ไดร้บัค่าบรกิาร
เกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัท 
และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุมหรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
 เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิกรรมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วน

ทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ าหรอืถอืหุ้นเกิน 
1% ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่นซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัย
กบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
 
--------------------------------------------------- 
1/ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง หมายถงึ บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
2/ กรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิาร หมายถงึ กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร กรรมการทีท่ าหน้าทีร่บัผดิชอบเยีย่งผูบ้รหิารและ  
  กรรมการทีม่อี านาจลงนามผกูพนั เวน้แต่แสดงไดว้่าเป็นการลงนามผูกพนัตามรายการทีค่ณะกรรมการมมีตอินุมตัไิวแ้ลว้ และ  
  เป็นการลงนามร่วมกบักรรมการรายอื่น 
3/ บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หมายถงึ บรษิทัย่อยตัง้แต่ 2 บรษิทัขึน้ไปทีม่บีรษิทัใหญ่เป็นบรษิทัเดยีวกนั 
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ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

Profiles of the Independent Directors who has been proposed to be proxies of shareholders in case of proxy granted 
in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

 
นายประกิต  ประทีปะเสน ต าแหน่ง / Position กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
Mr. Prakit  Pradipasen Independent Director / Chairman of Audit Committee 

 

อายุ (ปี) / Age (Year) 80 ปี / Years 
ทีอ่ยู่ / Address เลขที ่58/1 ซอยอนิทามระ 40 แขวงดนิแดง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

58/1 Soi Intamara 40, Dindang, Huai Khwang, Bangkok 10310 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
- ไม่มี - 
Having interest In agenda proposed in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
- None - 
 

 
นายยรรยง  เมธาพาณิชย ์ ต าแหน่ง / Position กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
Mr. Yanyong  Maethapanich Independent Director / Audit Committee Member / Nomination and Remuneration  

Committee Member 

 

อายุ (ปี) / Age (Year) 56 ปี / Years 
ทีอ่ยู่ / Address เลขที ่38/10 ถนนประชารกัษ์ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 

38/10 Pracharak Road, Haad Yai, Songkhla 90110 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
- ไม่มี - 
Having interest In agenda proposed in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders  
- None - 

   
นางสาวสมรลกัษณ์  มหาสมิติ ต าแหน่ง / Position กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
Miss Smornluk  Mahasmiti 
 

Independent Director / Audit Committee Member / Nomination and Remuneration  
Committee Member 

 

อายุ (ปี) / Age (Year) 78 ปี / Years 
ทีอ่ยู่ / Address เลขที ่155 หมู่ 6 ซอยสถานีอนามยับางบ่อ ถนนรตันโกสนิทร ์200 ปี ต าบลบางบ่อ  

อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 10560 
155 Moo 6, Soi Bang Bo Health Center, Rattanakosin Bicentennial Road,  
Bang Bo, Samut Prakan 10560 

 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
- ไม่มี - 

Having interest In agenda proposed in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
- None - 
 

 


