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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 (ประกอบวาระท่ี 5) 

 
นิยามคุณสมบัต ิ“กรรมการอสิระ” ของบริษัท ไทยสตีลเคเบลิ จ ากัด (มหาชน)  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือของผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคย
เป็นข้ำรำชกำรหรือท่ีปรึกษำของสว่นรำชกำร ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม 
หรือบคุคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้
ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุ ของผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน  
 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ ยืมค ำ้ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญำมีภำระหนีท่ี้ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต ่20 ล้ำนบำทขึน้ไป แล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ 
 

ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้ังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ใน
กำรพิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ให้นับรวมภำระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพันธ์ทำง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัทและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี 
ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของ
บริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันท่ีย่ืนค ำขอ
อนญุำตตอ่ส ำนกังำน 
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6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่รวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำ

ทำงกำรเงินซึง่ได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อน
วนัท่ีย่ืนค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน 

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ี
ปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น 
ซึง่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 

ภำยหลงัได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจ
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกันกับผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจ ควบคุมของบริษัท โดยมีกำร
ตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 

 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำง
ธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูคำ่ท่ีก ำหนดตำมข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษัทได้รับกำรผ่อนผนัข้อ
ห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูค่ำดงักล่ำว ก็ต่อเมื่อบริษัท
ได้จดัให้มีควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทท่ีแสดงวำ่ได้พิจำรณำตำมหลกัในมำตรำ 89/7 แล้วว่ำ กำรแต่งตัง้
บคุคลดงักลำ่วไมม่ีผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีและกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีกำรเปิดเผย
ข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระด้วย 

ก.  ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ท่ีท ำให้บุคคลดังกล่ำวมี
คณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ข.  เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
ค.  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตัง้บุคคลดังกล่ำวเป็น

กรรมกำรอิสระ 
 

 เพ่ือประโยชน์ตำมข้อ (5) และข้อ (6) ค ำว่ำ “หุ้นส่วน” หมำยควำมว่ำ บุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำกส ำนกั
งำนสอบบญัชี หรือผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ให้เป็นผู้ลงลำยมือช่ือในรำยงำนกำรสอบบญัชี หรือรำยงำนกำร
ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (แล้วแตก่รณี) ในนำมของนิติบคุคลนัน้  

 

อนึ่ง  คุณสมบัติกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดมีความเข้มงวดกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานกลต. 
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% 
ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 


