เอกสารแนบลําดับที0 4

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวคือ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีNมีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
P
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
P P ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีNเกีNยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันP ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีNมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีNปรึ กษาทีNได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่ จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ทีNได้ รับการแต่งตังให้
P เป็ น
กรรมการอิสระ ทังนี
P P ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึงN เคยเป็ นข้ าราชการ หรื อทีNปรึกษาของส่วน
ราชการ ซึงN เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีNมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีNเป็ นบิดามารดา คู่สมรส
พีNน้อง และบุตร รวมทังคู
P ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืNน ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีNจะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะทีNอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทังไม่
P เป็ น
หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นทีNมีนัย หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีNมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่ จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 2 ปี นับแต่วนั ทีNได้ รับการแต่งตังให้
P เป็ นกรรมการอิสระ
อนึNง “ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ” ให้ เป็ นไปตามคํานิยามทีNกําหนดในข้ อกําหนดทีNเกีNยวข้ องของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีNมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชีซึNงมีผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่ จะได้ พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ทีNได้ รับการแต่งตังให้
P เป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึงN รวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีNปรึกษากฎหมาย หรื อทีNปรึกษาทางการเงินซึงN
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีNมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
P วย เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ทีNได้ รับการแต่งตังให้
P เป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีNได้ รับการแต่งตังขึ
P PนเพืNอเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึNงเป็ นผู้ทีN
เกีNยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีNมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีNมีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนทีNมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีNมีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีNปรึกษาทีNได้ รับเงินเดือนประจํา
หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีNมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
P
ษัทอืNนซึงN ประกอบกิจการทีNมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันทีNมีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืNนใดทีNทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีNยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
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นายพูนสุข โตชนาการ
อายุ 67 ปี
ตําแหน่ ง : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

จํานวนปี ที0เป็ นกรรมการ : 2 ปี (ตังแต่
P วนั ทีN 14 พฤษภาคม 2562 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563 :
o การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ (10/11) ครังP คิดเป็ นร้ อยละ 90.91
o การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (5/6) ครังP คิดเป็ นร้ อยละ 83.33
o การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครังP คิดเป็ นร้ อยละ 100
สัดส่ วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที0ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ : - ไม่มี - (ณ วันทีN 23/12/2563)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร : -ไม่มีคุณวุฒทิ างการศึกษา :
o ปริ ญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o นักบริ หารการคลัง สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
o หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นทีN 3
o CFO Certification Program จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
o Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี :
ก.พ.2562 – ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การใหญ่ - สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด
2559 – 2562
ทีNปรึกษาสหกรณ์, ประธานคณะกรรมการบริ หารเงินสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด
2556 – 2558
รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์, เหรัญญิก และกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอื0น :
กิจการทีNเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการทีNไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการอืNนทีNอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ : - ไม่มีประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2) ไม่เคยถูกพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์
3) ไม่ เ คยเป็ น ผู้บ ริ ห ารหรื อ ผู้มี อํ า นาจควบคุม ในบริ ษั ท และห้ า งหุ้น ส่ว นทีN ถูก พิ พ ากษาให้ เ ป็ น บุค คลล้ ม ละลายหรื อ
ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์
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นายศรศักดิ3 แสนสมบัติ
อายุ 64 ปี
ตําแหน่ ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จํานวนปี ที0เป็ นกรรมการ : 3 ปี (ตังแต่
P วนั ทีN 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564)
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2563 :
o การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ (11/11) ครังP คิดเป็ นร้ อยละ 100
o การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (6/6) ครังP คิดเป็ นร้ อยละ 100
o การประชุมผู้ถือหุ้น (1/1) ครังP คิดเป็ นร้ อยละ 100
สัดส่ วนการถือหุ้น รวมคู่สมรสและบุตรที0ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ : 220,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.02 (ณ วันทีN 23/12/2563)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครั วระหว่ างผู้บริหาร : -ไม่มีคุณวุฒทิ างการศึกษา :
o วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบจราจรและการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การผ่ านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
o Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์ ทาํ งานย้ อนหลัง 5 ปี :
2559 – 2560 อธิบดีกรมเจ้ าท่า - กระทรวงคมนาคม
2557 – 2559 ผู้ตรวจราชการ - กระทรวงคมนาคม
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทอื0น :
กิจการทีNเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการทีNไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน : - ไม่มี กิจการอืNนทีNอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ : - ไม่มีประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง
1) ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทําความผิดทางอาญา
2) ไม่เคยถูกพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์
3) ไม่ เ คยเป็ น ผู้บ ริ ห ารหรื อ ผู้มี อํ า นาจควบคุม ในบริ ษั ท และห้ า งหุ้น ส่ว นทีN ถูก พิ พ ากษาให้ เ ป็ น บุค คลล้ ม ละลายหรื อ
ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์
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