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เอกสารแนบลำดับที ่6 

นิยามกรรมการอิสระ 
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) 

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังน้ี 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่

กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับ

ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งน้ีในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติ

บุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทาง

วิชชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ     ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่

เก่ียวของกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 
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เอกสารแนบลำดับที่ 6 
 รายชื่อกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

 

นายสุจิน สุวรรณเกต อายุ  71  ป ี

 ตำแหน่งปัจจุบัน 
 
 
 

• รองประธานกรรมการ 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 สัญชาติ ไทย 

 สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564) หุ้นสามัญจำนวน  300,000 หุ้น (0.08%) 

 วุฒิการศึกษา ∙ ปริญญาโท M.B.A. Long Island University, U.S.A. 

 การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
∙ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นพิเศษ SET 2012 

 ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี   

 • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2555 -ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  

กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) 

 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี – 

ท่ีอยู่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา  

เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี - 

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย) 

- ไม่เป็น - 

- ไม่เป็น - 

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 

การมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี - ไม่มี - 
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เอกสารแนบลำดับที ่6 

รายชื่อกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

นางสุษมา รัติวานิช อายุ  44   ป ี

ตำแหน่งปัจจุบัน • กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน 

สัญชาติ ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564) หุ้นสามัญจำนวน  300,000 หุ้น (0.08%) 

วุฒิการศึกษา ∙ ปริญญาโท Information Systems, American University, USA 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
∙ ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นพิเศษ SET 2012 

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี   

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2555 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) 

 2555-2560 ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป                                                                          

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2564-ปัจจุบัน ผู้เช่ียวชาญอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและงานด้านรายการ 

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทย ุจำกัด 

 2560-2563 ผู้จัดการฝ่ายรายการ 

บริษัท อมรินทร ์เทเลวิช่ัน จำกัด 

ท่ีอยู่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา  

เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี - 

 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1.   เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 

      2.   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย) 

- ไม่เป็น - 

- ไม่เป็น - 

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี - 

การมีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี - ไม่มี - 
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