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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้ 

 

ชื่อ ตาํแหน่ง อายุ 

(ปี) 

การมีส่วนได้เสียพิเศษ* 

ในวาระที่เสนอ 

ที่อยู ่

1. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และประธานคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดคา่ตอบแทน 

79  

 

 

 

ไมม่สีว่นไดเ้สยีพิเศษ 

ในทกุวาระท่ีเสนอในการ

ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครัง้ท่ี 1/2564 

 

 

 

 

1468 ถนนพฒันาการ 

แขวงพฒันาการ 

เขตสวนหลวง 

กรุงเทพฯ 10250 

2. ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉํ่าเฉลิม กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูล

กิจการ 

77 

3. นางกรรณิการ ์งามโสภ ี กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 

65 

4. นายจักร บุญ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และ กรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

64 

5. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข  

บุญเดช 

กรรมการอิสระ และ 

กรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 

 

76 

 

หมายเหตุ  * การมีส่วนไดเ้สียพิเศษตามท่ีกาํหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยขอ้มูลเฉพาะกรรมการอิสระ 

ท่ีบริษัทฯ เสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ว่ามีส่วนไดเ้สียพิเศษใดๆ ในวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 

ครัง้นัน้หรือไม่ เช่น การไดร้บัค่าตอบแทนในอตัราพิเศษหรือในรูปแบบอ่ืนท่ีแตกต่างจากกรรมการรายอ่ืน 

หรอื มีสว่นไดเ้สยีพิเศษในวาระเลอืกตัง้กรรมการเน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

ตอ่อีกวาระหนึง่ เป็นตน้ 
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หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ และนิยามคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ 

หลักเกณฑใ์นการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ 

1. มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด เช่น พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกดั และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. มีความหลากหลายทัง้ดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถและคณุลกัษณะเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนต์่อ

บรษัิทฯ โดยไมจ่าํกดัเพศและอาย ุ 

3. มีความซื่อสตัยส์จุริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศความรูค้วามสามารถ ปฏิบตัิ

หนา้ท่ีใหแ้ก่บรษัิทฯ ได ้

4. พิจารณาจาํนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของ

คณะกรรมการทัง้คณะ โดยมีคุณสมบตัิตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

เพ่ือใหม้ีสดัสว่นของกรรมการอิสระเพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบถ่วงดลุการทาํงานของคณะกรรมการ การดาํเนินงาน

ของผูบ้รหิาร รวมทัง้สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายไดเ้ทา่เทียมกนั  

5. การมีสว่นไดเ้สยีและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ท่ีอาจมีกบับรษัิทฯ 

 

นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดก้าํหนดนิยามคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ซึ่งเขม้งวดกว่าขอ้กาํหนดขัน้ตํ่าท่ี

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุกาํหนด โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่ เ กินร้อยละ  0.5 ของจํานวนหุ้น ท่ีมีสิท ธิออกเสียงทั้งหมดของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ใหน้ับรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ 

รายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ ผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคมุของ

บรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถึงกรณี

ท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของ

บรษัิทฯ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา  

คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะไดร้บั

การเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของบรษัิทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ี

มีนยั หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ี

อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่า

หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รอืรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการ

รบัหรือใหกู้ย้ืม คํา้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
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บรษัิทหรอืคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษัิทหรอืตัง้แต ่

20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่าํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นี ้การคาํนวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวธีิการคาํนวณมลูคา่ของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดย

อนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์าง

ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ  ผูม้ีอาํนาจควบคมุ

ของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน 

ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจาก บรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุ

ของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย  เวน้แตจ่ะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรอืไม่เป็น

หุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ 

หรือถือหุน้เกิน รอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิทฯ 

10. กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหนง่ไดไ้มเ่กิน 9 ปี  

กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 10 อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการดาํเนินกิจการของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการ

ตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทฯ แต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการ

ใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูคา่ท่ีกาํหนดตามขอ้ 4 หรอืขอ้ 6 คณะกรรมการบรษัิทฯ อาจพิจารณาผอ่นผนัใหไ้ดห้ากเห็นวา่การ

แตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และบรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูตอ่ไปนี ้

ในหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระดงักลา่วแลว้  

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีทําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

(ข) เหตผุลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบรษัิทฯ ในการเสนอใหม้ีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

 

 


