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สิ่งที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 9
ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระ
นายอมร ทรั พย์ ทวีกุล
เสนอเลือกตัง้ เป็ น :
กรรมการบริ ษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท) / กรรมการบริ หาร / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสี่ยง / กรรมการกลยุทธ์องค์กร
นายอมร ทรั พย์ ทวีกุล / สัญชาติไทย / อายุ 46 ปี
 ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 30 มีนาคม 2555
 จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 9 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
ตาแหน่ งปั จจุบัน
 กรรมการบริ ษัท (กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท)
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 กรรมการบริ หารความเสี่ยง
 กรรมการกลยุทธ์องค์กร
 รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
 รักษาการ ผู้อานวยการ ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
: 123,201,103 หุ้น (3.3030%)
ถือโดย ตนเอง
: 74,968,316 หุ้น (2.0099%)
ถือผ่าน Custodian
: 25,000,000 หุ้น (0.6702%)
ถือโดย คูส่ มรส
: 23,232,787 หุ้น (0.6229%)
 จานวนหุ้น ณ สิน
้ ปี 2563
: 125,791,403 หุ้น (3.3724%)
ถือโดยตนเอง
: 74,968,316 หุ้น (2.0099%)
ถือผ่าน Custodian
: 25,000,000 หุ้น (0.6702%)
ถือโดยคูส่ มรส
: 25,823,087 หุ้น (0.6923%)
 จานวนหุ้นเพิ่มขึน
้ (ลดลง)
: 2,590,300 หุ้น (0.0694%)
ถือโดยตนเอง
: -ไม่มีถือผ่าน Custodian
: -ไม่มีถือโดยคูส่ มรส
: 2,590,300 หุ้น (0.0694%)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒกิ ารศึกษา
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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นายอมร ทรัพย์ ทวีกุล (ต่ อ)
ประวัตกิ ารอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 98/2555
หลักสูตรอื่นๆ
 หลักสูตรนักบริ หารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่ นที่ 3
โดยสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.)
 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่ น 14 โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพอ.)
 หลักสูตร TFRS 9 Training จัดโดยบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
 หลักสูตร Research, Development and Intangible Assets Workshop จัดโดยบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทฯ
 ก.พ. 2564 - ปั จจุบน
ั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 พ.ค. 2563 - ปั จจุบน
ั
กรรมการกลยุทธ์องค์กร
 2558 - ปั จจุบน
ั
รักษาการผู้อานวยการฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
 2557 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริ หารความเสี่ยง / รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
 2555 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร
 2557 - ก.พ.2564
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร บมจ.เน็กซ์ พอยท์
จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุมในปี 2563
 คณะกรรมการบริ ษัท
: 7/8 ครัง้
 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร
: 2/2 ครัง้
 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
: 3/3 ครัง้
 คณะกรรมการบริ หาร
: 11/12 ครัง้
 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
: 2/2 ครัง้
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์ กรอื่น
 รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 กรรมการบริ ษัท - บจก.วะตะแบก วินด์
 กรรมการบริ ษัท - บมจ.เงินทุน แอ็ดวานซ์
 ประธานกรรมการบริ ษัท - บจก.ทีเอฟ เทค โฮลดิ ้ง
 กรรมการบริ ษัท - บจก.ทีเอฟ เทค
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่ อยของบริษัทฯ : กรรมการบริ ษัท 44 บริ ษัท
หลักเกณฑ์ การสรรหา
 บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถ
ู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึง 15 มกราคม 2564 และเมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริ ษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ ว เห็นชอบให้ เสนอชื่ อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อพิจารณา
เลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งตามที่เสนอข้ างต้ นอีกวาระ
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากลัน
่ กรองแล้ วเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
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นายสุธรรม ส่ งศิริ
เสนอเลือกตัง้ เป็ น :
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /
กรรมการกลยุทธ์องค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล
นายสุธรรม ส่ งศิริ / สัญชาติไทย / อายุ 82 ปี
 ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 12 มีนาคม 2551
 จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 13 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
ตาแหน่ งปั จจุบัน
 กรรมการบริ ษัท
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 กรรมการบริ หารความเสี่ยง
 กรรมการกลยุทธ์องค์กร
 กรรมการบรรษัทภิบาล
การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
: 1,650,000 หุ้น (0.0442%)
ถือโดยตนเอง
: 1,650,000 หุ้น (0.0442%)
ถือโดยคูส่ มรส
: -ไม่มี จานวนหุ้น ณ สิน
้ ปี 2563
: 1,300,000 หุ้น (0.0349%)
ถือโดยตนเอง
: 1,300,000 หุ้น (0.0349%)
ถือโดยคูส่ มรส
: -ไม่มี จานวนหุ้นเพิ่มขึน
้ (ลดลง)
: (350,000 หุ้น) (0.0093%)
ถือโดยตนเอง
: (350,000) หุ้น (0.0093%)
ถือโดยคูส่ มรส
: -ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี คุณวุฒกิ ารศึกษา
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, San Francisco State University
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต, Lincoln University
 Strategy Formulation and Execution, Columbia University, USA
 Kaplan-Norton Master Class to Mastering New Management System, Boston, USA
 Change Management Course, Massachusetts Institute of the technology, USA
ประวัตกิ ารอบรม
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 97/2550
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ นที่ 22/2552
 หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่ นที่ 1/2544
หลักสูตรอื่นๆ
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ยง / การบริ หารเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์
จัดโดย บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
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นายสุธรรม ส่ งศิริ (ต่ อ)
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทฯ
 ก.พ. 2564 - ปั จจุบน
ั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 พ.ค. 2563 - ปั จจุบน
ั
กรรมการกลยุทธ์องค์กร
 ก.พ. 2563 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
 2558 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบรรษัทภิบาล
 2557 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริ ษัท / กรรมการบริ หาร
 2557 - ก.พ. 2564
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุมในปี 2563
 คณะกรรมการบริ ษัท
: 8/8 ครัง้
 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
: 1/3 ครัง้
 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
: 2/2 ครัง้
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
: 4/4 ครัง้
 คณะกรรมการกลยุทธ์องค์กร
: 2/2 ครัง้
 คณะกรรมการบริ หาร
: 11/12 ครัง้
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / องค์ กรอื่น
 กรรมการบรรษัทภิบาลและความรั บผิดชอบต่อสังคม - องค์กรกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 กรรมการ - มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่ อยของบริษัทฯ : กรรมการ 6 บริ ษัท
หลักเกณฑ์ การสรรหา
 บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถ
ู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึง 15 มกราคม 2564 และเมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริ ษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ ว เห็นชอบให้ เสนอชื่ อ ต่อ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้น เพื่ อ พิจารณา
เลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งตามที่เสนอข้ างต้ นอีกวาระ
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากลัน
่ กรองแล้ วเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
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นายสมบูรณ์ อาหุนัย
เสนอเลือกตัง้ เป็ น :
กรรมการบริษัท / กรรมการบริ หาร
นายสมบูรณ์ อาหุนัย / สัญชาติไทย / อายุ 65 ปี
 ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ : 22 เมษายน 2558
 จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ : 6 ปี ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
ตาแหน่ งปั จจุบัน
 กรรมการบริ ษัท
 กรรมการบริ หาร

การถือหุ้นบริษัท (นับรวมหุ้นของคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
 จานวนหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2563
: 10,093,951 หุ้น (0.2706%)
ถือโดยตนเอง
: 10,093,951 หุ้น (0.2706%)
ถือโดยคูส่ มรส
: - ไม่มี  จานวนหุ้น ณ สิน
้ ปี 2563
: 8,293,951 หุ้น (0.2224%)
ถือโดยตนเอง
: 8,293,951 หุ้น (0.2224%)
ถือโดยคูส่ มรส
: - ไม่มี  จานวนหุ้นเพิ่มขึน
้ (ลดลง)
: (1,800,000 หุ้น) (0.0482%)
ถือโดยตนเอง
: (1,800,000. หุ้น) (0.0482%)
ถือโดยคูส่ มรส
: - ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร
 เป็ นพี่ชายร่ วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของนายสมโภชน์ อาหุนยั (กรรมการ, รองประธานกรรมการบริ ษัท, ประธานกรรมการบริ หาร,
ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร, กรรมการบริ หารความเสี่ยง และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร)
 เป็ นพี่ชายร่ วมบิดา-มารดา เดียวกัน ของ น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนยั (ผู้อานวยการ-คุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้ อม)
คุณวุฒกิ ารศึกษา
 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต Jacksonville State University
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี , University of Alabama
ประวัตกิ ารอบรม
หลักสูตรกรรมการของสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่ นที่ 47/2548
 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่ นที่ 12/2549
หลักสูตรอื่นๆ
 หลักสูตร การควบคุมภายในและบริ หารความเสี่ยง / การบริ หารเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มและการรองรับยุทธศาสตร์
จัดโดย บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
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นายสมบูรณ์ อาหุนัย (ต่ อ)
ประสบการณ์ ทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตาแหน่ งในบริษัทฯ
 2560 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริ หาร
 2555 - ปั จจุบน
ั
กรรมการบริ ษัท
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
จานวนครัง้ ที่เข้ าประชุมในปี 2563
 คณะกรรมการบริ ษัท
: 7/8 ครัง้
 คณะกรรมการบริ หาร
: 12/12 ครัง้
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในธุรกิจอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น / หน่ วยงานอื่น
 กรรมการ - บจก. ร่ วมมิตรพาณิชย์
 กรรมการ - บจก. สองพล
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหาร ในบริษัทย่ อยของบริษัทฯ
: ไม่มี
หลักเกณฑ์ การสรรหา
 บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถ
ู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึง 15 มกราคม 2564 และเมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริ ษัท (โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา) พิจารณาแล้ ว เห็นชอบให้ เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตัง้
กลับเข้ าดารงตาแหน่งตามที่เสนอข้ างต้ นอีกวาระ
 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณากลัน
่ กรองแล้ วเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ กี่ยวกับความเป็ นอิสระ ดังนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.8% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่มีหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้ที่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้ มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีขอ ง
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุ มของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะพ้ นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
(6) ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อ ที่ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่งได้ รั บ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ ุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่จะพ้ นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการ
แต่งตัง้
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัทฯ
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อ ไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ าง
หุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อที่ถือหุ้นเกิน 1% ของจานวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เข้ มกว่าหลักเกณฑ์ ข้ อ 17 (2) ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กล่าวคือนิยามของกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เข้ มกว่ากับข้ อกาหนดของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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