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คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จ ากดั (มหาชน) ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทั
ซ่ึงเขม้กวา่ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ           

ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท          
ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุม          
ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่       
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และ     
ไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดรั้บ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการ    
เกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้น
ท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 

หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ   
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
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ทั้ งน้ี ในวาระการแต่งตั้ งกรรมการ บริษัทได้มีการเสนอช่ือกรรมการเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ คือ ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร             

และนายคนัธิศ อรัณยกานนท ์โดยกรรมการท่านดงักล่าว มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย ์และ  

ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนด  และมิไดมี้ความสัมพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี       

ลกัษณะของการมีส่วนได้เสีย   
ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอสิระ 

ดร.โชติวทิย์  นายคนัธิศ 

1. การถือหุ้นในบริษทั  (ณ 20 มีนาคม 2560) 
- จ านวนหุ้น 
- สดัส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 
3,000,000 
0.07% 

 
800,000 
0.02% 

2.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน            
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว       
ไม่นอ้ยกวา่  2  ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทั้ งคู่สมรสของบุตร ของผู ้บริหาร  ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่                
ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ไม่มี ไม่มี 

5.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ      
ผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท  และไม่ เป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู ้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ           
ส านักงานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 
2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

ไม่เป็น ไม่เป็น 

6.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ       
ท่ีปรึกษาทางการเงิน  ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  
บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  

ไม่เป็น ไม่เป็น 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ     
ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ไม่เป็น ไม่เป็น 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับ
กิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

9.    ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

 


