สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 2
ข้ อมูลของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีถ่ ึงกาหนดตามวาระ
ชื่ อ
นายสมบูรณ์ เกียรติ เกษมสุ วรรณ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง กรรมการอิสระ
ไทย
สัญชาติ
75 ปี
อายุ
จานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง ตนเอง: ไม่มี
คู่สมรส: ไม่มี
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
14 พฤศจิกายน 2559 (4.5 ปี )
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
7.5 ปี (4.5 บวก 3 ปี )
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ
รวมจานวนปี ทีไ่ ด้ รับเลือกตั้งกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- Professional Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริ กา 2519
- B.S. Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริ กา 2507
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่ น 6/2551 Capital Market Academy (CMA)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย รุ่ น 96/2550
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ นที่ 377/2537
ประสบการณ์ การทางาน (5 ปี ย้ อนหลัง)
 การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย: ปัจจุบัน 1 แห่ ง
2559 – ปั จจุบนั
: กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)
2557 – 2559
: ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
2547 – 2558
: ประธานกรรมการ บริ ษทั เงินทุน แอ็ดวานซ์ จากัด (มหาชน)
 การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศอื่น
- ไม่มี  การดารงตาแหน่ งในบริษัท/หน่ วยงานอื่น
- ไม่มี ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2563
 คณะกรรมการ 10/10
 คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7
ประวัตกิ ารกระทาผิดทางกฏหมาย
- ไม่มี - 13 -

ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อนี้ไม่ มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในกิจการอื่ นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ อื่นทีเ่ กีย่ วข้ อง
ลักษณะความสัมพันธ์

รายละเอียด

เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่/ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

ไม่เป็ น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริ ษทั ฯ/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม/
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่/ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี
ที่ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
2. เป็ นผูส้ อบบัญชีหรื อผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่เป็ น
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ไม่เป็ น
ไม่มี

ชื่ อ
นายเชิดพงษ์ สิริวชิ ช์
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง กรรมการอิสระ
ไทย
สัญชาติ
74 ปี
อายุ
จานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง ตนเอง: ไม่มี
คู่สมรส: ไม่มี
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
30 มกราคม 2556 (11 ปี )
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
11 ปี (8 บวก 3 ปี )
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ
รวมจานวนปี ทีไ่ ด้ รับเลือกตั้งกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาโท M.A. Economics มหาวิทยาลัย Georgetown ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 27/2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 104/2551
- หลักสูตร Finance for Non- Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 13/2547
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 10/2547
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 8/2547
- หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ นที่ 40
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาหรับนักบริ หารระดับสูง (ปปร.)
สถาบันพระปกเกล้ารุ่ นที่ 5
- หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน (นบส.1) รุ่ นที่ 13/2536
- หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่ นที่ 5
ประสบการณ์ การทางาน (5 ปี ย้ อนหลัง)
 การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย: ปัจจุบัน 2 บริษัท
2556 – ปั จจุบนั
: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)
2553 – ปั จจุบนั
: ประธานกรรมการ บริ ษทั โซลาร์ตรอน จากัด (มหาชน)
2552 – 2562
: ประธานกรรมการ บริ ษทั เงินทุน แอ๊ดวานซ์ จากัด (มหาชน)
2552 – 2559
: ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
2552 – 2559
: กรรมการอิสระ บริ ษทั ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
 การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศอื่น
- ไม่มี -
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 การดารงตาแหน่ งในบริษัท/หน่ วยงานอื่น
2555 – 2561
: ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จากัด
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2563
 คณะกรรมการ 9/10
 คณะกรรมการตรวจสอบ 6/7
 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง 4/4
ประวัตกิ ารกระทาผิดทางกฏหมาย
- ไม่มี ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อนี้ไม่ มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในกิจการอื่ นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ อื่นทีเ่ กีย่ วข้ อง
ลักษณะความสัมพันธ์

รายละเอียด

เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่/ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย

ไม่เป็ น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริ ษทั ฯ/บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม/
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่/ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี
ที่ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
2. เป็ นผูส้ อบบัญชีหรื อผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ

ไม่เป็ น
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ไม่เป็ น
ไม่มี

ชื่ อ
นายฌ็อง ปอล เทเวอแน็ง
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง กรรมการ
ฝรั่งเศส
สัญชาติ
80 ปี
อายุ
จานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง ตนเอง: ไม่มี
คู่สมรส: ไม่มี
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
30 มกราคม 2557 (7 ปี )
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
10 ปี (7 บวก 3 ปี )
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ
รวมจานวนปี ทีไ่ ด้ รับเลือกตั้งกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาโลหะวิทยา มหาวิทยาลัยออร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย IOD รุ่ นที่ 74/2551
ประสบการณ์ การทางาน (5 ปี ย้ อนหลัง)
 การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย: ปัจจุบัน 2 แห่ ง
2562 – ปั จจุบนั
: กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ กรรมการการลงทุน
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)
2562 – ปั จจุบนั
: กรรมการ บริ ษทั พีเอ็ม โทรี เซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน)
 การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศอื่น: ปัจจุบัน 1 แห่ ง
2556 – ปั จจุบนั
: กรรมการที่มิใช่กรรมการบริ หาร บริ ษทั เมอร์เมด มาริ ไทม์ จากัด (มหาชน)
 การดารงตาแหน่ งในบริษัท/หน่ วยงานอื่น: ปัจจุบนั 14 แห่ ง
2561 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริ ษทั เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จากัด
2561 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริ ษทั พีทีจีซี จากัด
2560 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริ ษทั พีที เมอร์เมด ซับซี เซอร์วสิ เซส อินโดนีเซีย
2560 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริ ษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วสิ เซส ซาอุดิอาระเบีย จากัด
2560 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริ ษทั ปิ โตรลิฟต์ จากัด
2559 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริ ษทั ทีทีเอ มารี เนอร์จากัด
2559 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริ ษทั โทรี เซน (กรุ งเทพ) จากัด
2558 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริ ษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วสิ เซส (อินเตอร์เนชัน่ แนล) จากัด
2558 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริ ษทั โทรี เซน ชิปปิ้ ง สิ งคโปร์ พีทีอี แอลทีดี
2558 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริ ษทั เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วสิ เซส พีทีอี แอลทีดี
2558 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริ ษทั เมอร์เมด ซับซี เซอร์วสิ เซส (ไทยแลนด์) จากัด
2557 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริ ษทั เมอร์เมด ดริ ลลิ่งค์ จากัด
2557 – ปั จจุบนั : กรรมการ บริ ษทั เอ็มทีอาร์-1 จากัด
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2557 – ปั จจุบนั
2559 – 2562

: กรรมการ บริ ษทั เอ็มทีอาร์-2 จากัด
: กรรมการ บริ ษทั พีเอ็มที พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด

ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2563
 คณะกรรมการบริ ษทั 10/10
 คณะกรรมการบริ หาร 7/7
 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง 4/4
ประวัตกิ ารกระทาผิดทางกฏหมาย
- ไม่มี ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่ อนี้ไม่ มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในกิจการอื่ นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
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ชื่ อ
นายกมลสุ ทธิ์ ทัพพะรังสี
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง กรรมการ
ไทย
สัญชาติ
43 ปี
อายุ
จานวนหุ้นทีถ่ ือในบริษัทฯ รวมบริษัททีเ่ กีย่ วข้ อง ตนเอง : ไม่มี
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
คู่สมรส: 80,905,037 หรื อ 4.44%
27 เมษายน 2559 (5 ปี )
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
8 ปี (5 บวก 3 ปี )
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ
รวมจานวนปี ทีไ่ ด้ รับเลือกตั้งกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
วุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
- ปริ ญญาโท ด้านคณิ ตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจยั เชิงปฎิบตั ิการ มหาวิทยาลัยแมสซาจูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) รุ่ นที่ 119/2552
- หลักสูตร Director General สภาเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Pacific Basin Economic Council : PBEC) 2545 – 2547
ประสบการณ์ การทางาน (5 ปี ย้ อนหลัง)
 การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย: ปัจจุบัน 1 แห่ ง
2559 – ปั จจุบนั
: กรรมการ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั โทรี เซนไทย เอเยนต์ซีส์ จากัด (มหาชน)
 การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศอื่น:
- ไม่มี  การดารงตาแหน่ งในบริษัท/หน่ วยงานอื่น: ปัจจุบัน 9 แห่ ง
2559 – ปั จจุบนั
: กรรมการ บริ ษทั เอเซีย โค้ทติง้ เซอร์วสิ เซส จากัด
2559 – ปั จจุบนั
: กรรมการ บริ ษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จากัด
2559 – ปั จจุบนั
: กรรมการ บริ ษทั เฮ้าส์ ออฟ ทรัฟเฟิ ล จากัด
2559 – ปั จจุบนั
: กรรมการ บริ ษทั พีเอ็มเอฟบี จากัด
2557 – ปั จจุบนั
: กรรมการ บริ ษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จากัด
2556 – ปั จจุบนั
: กรรมการ บริ ษทั พีเอ็ม ควอลิต้ ี ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จากัด
2556 – ปั จจุบนั
: กรรมการ บริ ษทั โฟร์ วัน วัน ฟัน จากัด
2553 – ปั จจุบนั
: CEO/Founder บริ ษทั มูเกนได จากัด
2556 – ปั จจุบนั
: Chief Business Development Officer บริ ษทั พีเอ็ม กรุ๊ ป จากัด
2556 – 2563
: กรรมการ บริ ษทั พีเอ็มที พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
2559 – 2562
: กรรมการ บริ ษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2563

คณะกรรมการบริ ษทั 8/10

ประวัตกิ ารกระทาผิดทางกฏหมาย

- ไม่มี -

ผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
กรรมการอิ สระ คื อ กรรมการที่ ไม่ ไ ด้บ ริ ห ารจัด การบริ ษ ัท ฯ หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ฯ มี ค วามอิ ส ระจาก
คณะผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
และ/หรื อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
คุณสมบัติประการสาคัญของกรรมการอิสระ รวมถึง
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ น
กรรมการ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่วนราชการ
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ น บิ ดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุ ตร รวมทั้งคู่ส มรสของบุ ตร ของผูบ้ ริ ห าร กรรมการบริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี อานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร กรรมการ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ี อานาจควบคุม ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิ สระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ ม ของผูท้ ี่ มีความสัมพัน ธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษ ัทฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จตามที่ กล่าวถึงในวรรคแรก รวมถึงการทารายการทางการค้าที่ กระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิ จ การ การเช่ าหรื อ ให้ เช่ าอสังหาริ ม ทรั พ ย์ รายการเกี่ ย วกับ สิ น ทรั พ ย์ห รื อ บริ ก าร หรื อ การให้ห รื อ รั บ ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่น
ทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ หรื อ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการทารายงานที่ เกี่ยวโยงกันโดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกรรมการรายดังกล่าว
5. ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่อย บริ ษ ัท ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซ่ ึ งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
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นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที มีส่ วนร่ วมบริ ห ารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับ
เงิ นเดื อนประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่นซึ่ งประกอบกิ จการที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่ มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ 1 ถึ ง ข้อ 9 ด้านบนแล้ว กรรมการ
อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบองค์
คณะ (collective decision) ได้
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