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ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
1.

ชื่อ

:

นายชินภัทร วิสทุ ธิแพทย์

ตําแหน่ ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล
อายุ : 54 ปี
ที่อยู่ :
219/1 หมูท่ ี่ 6 ตําบลบางเขน อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ส่ วนได้ เสียในวาระที่จะพิจารณา :
วาระที่ 6

2.

ชื่อ

:

นายสหัส ตรี ทิพยบุตร

ตําแหน่ ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
อายุ : 75 ปี
ที่อยู่ : 213 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้ าพระยา
เขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร 10600
ส่ วนได้ เสียในวาระที่จะพิจารณา : วาระที่ 5, วาระที่ 6

3.

ชื่อ

:

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช

ตําแหน่ ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 74 ปี
ที่อยู่ : 388 ถนนสุขมุ วิท 63 เอกมัย 24 แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10240
ส่ วนได้ เสียในวาระที่จะพิจารณา : วาระที่ 5, วาระที่ 6
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นิยามกรรมการอิสระ
เนื่ องจากกรรมการอิสระมีส่วนสํ าคัญในการสร้ างความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุนและช่วยคานอํานาจผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ รวมทั ง้ เพื่ อมุ่ งสู่ การเป็ นบริ ษั ทที่ มี บรรษั ทภิ บาลที่ ดี ตามหลักมาตรฐานสากล บริ ษั ทจึ งได้ กํ าหนดนิ ยาม
“กรรมการอิ ส ระ” ซึ่ ง เท่ า กั บ ข้ อกํ า หนดขั น้ ตํ่ า ของคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กําหนด ดังนี ้
(ก) ถื อหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษั ทร่ วม ผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่ หรื อผู้มี อํ านาจควบคุมของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมการถื อหุ้ นของผู้ที่ เกี่ ยวข้ องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(ค) ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ นบิดา มารดา คู่สมรสพี่ น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่ น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มี อํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มี อํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อ
บริ ษัทย่อย
(ง)
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถื อหุ้นที่ มี นัย หรื อผู้มี อํ านาจควบคุมของ ผู้ที่ มี ความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จกับบริ ษั ท บริ ษั ทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การหรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ูยืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทํ านองเดียวกัน ซึ่ง
เป็ นผลให้ ผ้ ูขออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญามี ภาระหนี ท้ ี่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ ที่มีตวั ตน
สุทธิ ของผู้ขออนุญาตหรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าว
ให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
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ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การ
ทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ท่ีเกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริษัท
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ ว กรรมการ
อิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตัดสิ นใจในการดํ าเนิ นกิ จการของบริ ษัท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่อย
บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบ
ขององค์คณะ (collective decision) ได้

