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ข้อมูลของกรรมการอิ สระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
บริษัท ได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
คุณสมบัติคณะกรรมการอิ สระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ย่นื คาขออนุ ญาตต่อ
สานักงาน ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วน
ราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การ
เสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้
ถือหุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึ่งเป็ นผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มสี ิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
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ข้อมูลของกรรมการอิ สระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565

1. ดร. ธรรศ อุดมธรรมภักดี
ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั ่งยืน

อายุ

63 ปี

ทีอ่ ยู่ตดิ ต่อ

เลขที่ 9 ซอยวชิรธรรมสาธิต 30 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

การมีส่วนได้เสียใน
วาระการประชุม

ไม่มสี ่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุมครัง้ นี้

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประธานกรรมการการลงทุน และกรรมการ
ตรวจสอบ

อายุ

46 ปี

ทีอ่ ยู่ตดิ ต่อ

147/19 ซอย 30 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

การมีส่วนได้เสียใน
วาระการประชุม

ไม่มสี ่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระทีเ่ สนอในการประชุมครัง้ นี้

2. นายอุดมการ อุดมทรัพย์

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัตกิ รรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2564 (แบบ
56-1 One Report) หัวข้อประวัตคิ ณะกรรมการและคณะผูบ้ ริหาร
*การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามทีก่ าหนดในแบบ AGM Checklist เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระที่
บริษัทเสนอให้เป็ นผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านัน้ ว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นัน้
หรือไม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบั รู้ขอ้ มูลเพียงพอที่จะตัดสินใจได้ว่าจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านนัน้ ไปลงคะแนนเสี ยง
แทนตนเองในวาระนัน้ ๆ หรือไม่
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