นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ (Independent Directors) คือ กรรมการที่ไม่ได้บริ หารจัดการบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ เป็ นอิสระ
ต่อการบริ หารจัดการและผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจทาให้ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ต้องลดลง
โดยบริษทั ฯ ได้ กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้ เท่ ากับข้ อกาหนดขั้นตา่ ของ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ ฯ ดังนี้
1.ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดในบริ ษทั ซึ่ งรวมถึงหุ น้ ที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง ของหุ น้ ที่
ออกโดยบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้อง ในกรณี ที่เป็ นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
การถือหุน้ ดังกล่าวจะจากัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5
2.ต้องไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการวันต่อวัน หรื อเป็ นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับเงิ นเดื อนประจา/ผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3.ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่
สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่ อเป็ น ผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4.ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั นิ ติบุคคล หรื อบุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระตามข้อกาหนดกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งความสัมพันธ์ในลักษณะของ
การให้บริ การวิชาชีพ และความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจทุกประเภท ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการทา
รายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ยกเว้นมีเหตุจาเป็ นและสมควรซึ่ งมิได้เกิ ดขึ้ นอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่ อง ต้องได้รับอนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการบริ ษทั ก่อนและมติที่ได้ตอ้ งเป็ นมติเป็ นเอกฉันท์
5.ไม่เป็ นกรรมการที่รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้อง
กับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ยกเว้นได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสิ นใน
รู ปแบบองค์คณะ
6.ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
7.ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน
8.สามารถปฏิบตั ิ หน้าที่และแสดงความเห็ นหรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งผูเ้ กี่ยวข้องหรื อญาติ
สนิทของบุคคลดังกล่าว

รายชื่ อกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์
นายธวัชชัย ช่องดารากุล
การถือหุน้ ในบริ ษทั
- จานวนหุน้
ไม่มี
- สัดส่วนของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ์ออกเสี ยงทั้งหมด
ไม่มี
เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
ไม่เป็ น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริ ษทั /
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่มี
ความขัดแย้งในปัจจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
(1) เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่
ได้รับเงินเดือนประจา
ไม่เป็ น
(2) เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
ไม่เป็ น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ไม่มี

นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ นางกุณฑลา ศศะสมิต
217,777 หุน้
0.034%
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