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นิยามกรรมการอิสระ
1. ถื อหุ้นไม่เกิ น 1% ของจำนวนหุ้นที่ มี สิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษั ทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษั ทย่อย
บริษัทร่วม หรื อ นิตบิ คุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริ หำรงำน พนักงำน ลูกจ้ ำง ที่ปรึกษำที่ได้ รับเงินเดือนประจำ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรื อ
นิตบิ คุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง (ปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับกำรแต่งตัง)้
3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรื อโดยกำรจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดำ มำรดำ คูส่ มรส พี่
น้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร กับผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคล
ที่จะได้ รับกำรเสนอชื่อเป็ นผู้บริหำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ ง ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้
เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรื อผู้บริ หำร ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
5. ไม่เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทฯ บริ ษั ทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษั ทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่ อำจมี ควำม
ขัดแย้ ง ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่เป็ นกรรมกำรอิสระ หรื อผู้บริ หำร ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
6. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิช ำชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้ รับ ค่ำบริ กำรเกิ น กว่ำสองล้ ำนบำทต่อ ปี จำกบริ ษั ท ฯ บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่อ ย
บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง รวมทัง้ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่
กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั กำรของผู้ให้ บริกำรทำงวิชำชีพด้ วย
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรื อผู้
ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระได้
9. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ ง และไม่เป็ นกรรมกำรของบริ ษัทจดทะเบียนที่เป็ นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริษัท
ย่อยลำดับเดียวกัน
10. มี ห น้ ำที่ ในลัก ษณะเดี ย วกั บ ที่ กำหนดไว้ ในประกำศตลำดหลักทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทยว่ำด้ ว ย
คุณสมบัตแิ ละขอบเขตกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
1.

นายสมยศ เจียมจิรังกร
(กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน)
อำยุ 66 ปี
อยูบ่ ้ ำนเลขที่ 69/372 หมู่ 12 แขวงศำลำธรรมสพน์
เขตทวีวฒ
ั นำ กรุงเทพฯ 10170

2.

นายทินกร สีดาสมบูรณ์
(กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ)
อำยุ 57 ปี
อยูบ่ ้ ำนเลขที่ 1/15 ซอยอนำมัยงำมเจริญ11 ถนนพระรำม 2
แขวงท่ำข้ ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

3.

นายสมชาย จองศิริเลิศ
(กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน)
อำยุ 60 ปี
อยูบ่ ้ ำนเลขที่ 19/41 หมูท่ ี่ 17 ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12130

