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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ

:

นายกฤษฎา หุตะเศรณี

ตาแหน่ง

:

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

อายุ

:

63 ปี

ที่อยู่

:

222/138 ถนนแจ้ งวัฒนะ
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม :

ไม่มีสว่ นได้ เสียในทุกวาระ

ชื่อ

:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

ตาแหน่ง

:

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ

:

61 ปี

ที่อยู่

:

89/503 ซอยร่วมมิตรพัฒนา
แยก 1 แขวงท่าแร้ ง บางเขน
กรุงเทพฯ

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม :
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8.

นิยามกรรมการอิสระ
(นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
1. ถื อ หุ้ นไม่ เ กิ น ร้ อยละ 1 ของจ านวนหุ้ นที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทัง้ หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย นันๆ
้
ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น
กรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึง่ เคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วน
ราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี่
น้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่ มี ห รื อเคยมี 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 นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ
อนึ่ง “ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ ” ให้ เป็ นไปตามคานิยามที่กาหนดในข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบบัญชี ของ บริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงินซึง่
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8.
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
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