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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ

:

นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล

ตาแหน่ง

:

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ รองประธานกรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อ
สังคม และประธานกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกาหนด
ค่าตอบแทน

อายุ

:

64 ปี

ที่อยู่

:

222/138 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :
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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ชื่อ

:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

ตาแหน่ง

:

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ

:

63 ปี

ที่อยู่

:

89/503 ซอยร่วมมิตรพัฒนา
แยก 1 แขวงท่าแร้ง บางเขน
กรุงเทพฯ

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :
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นิยามกรรมการอิสระ
(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
1. ถื อ หุ้ น ไม่ เ กิ น ร้อ ยละ 1 ของจ านวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย นัน้ ๆ
ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ น
กรรมการอิสระ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึ่งเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่ วน
ราชการ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้ง
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระ
อนึ่ง “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้เป็ นไปตามคานิยามที่กาหนดในข้อกาหนดที่เกี่ ยวข้องของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ น ผู้ถือ หุ้น ที่ มีนัย ผู้มีอานาจควบคุ ม หรือหุ้นส่ว นของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ง มี ผู้สอบบัญชีของ บริ ษั ท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระ
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6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึน้ เพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มี สภาพอย่ างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับ กิจ การของบริษั ท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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