
เอกสารแนบ 5 

รายนามและข้อมูลกรรมการอสิระเพ่ือประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

1. นายชูศักดิ์   ดิเรกวฒันชัย อายุ 74 ปี 
 ต าแหน่ง กรรมการอิสระ   
   ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ทีอ่ยู่ 12  ซอยรามค าแหง 16  แยก 2  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  
  ส่วนได้เสียในวาระพจิารณาทีเ่กีย่วข้อง   -  ไม่มี 
 

2. นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม  อายุ     68 ปี  
  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ  
   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
   กรรมการตรวจสอบ 
  ทีอ่ยู่ 88 ซ.อินทามระ 22 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  
 ส่วนได้เสียในวาระพจิารณาทีเ่กีย่วข้อง   
  วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
  

3. นายพลิาศ  พนัธโกศล อายุ 67 ปี   
 ต าแหน่ง กรรมการอิสระ     
   กรรมการตรวจสอบ 
 ทีอ่ยู่    17/153  หมู่บา้นวนิดมิ์ลลพ์าร์ค หมู่ท่ี 14 ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5)  
  แขวงบางพลีใหญ่ เขตบางพลี จงัหวดั สมุทรปราการ    
 ส่วนได้เสียในวาระพจิารณาทีเ่กีย่วข้อง   
  วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
  

4. นายประเวช  องอาจสิทธิกลุ  อายุ 63 ปี   
 ต าแหน่ง กรรมการอิสระ     
  ทีอ่ยู่    249 หมู่ท่ี 11 ซ.นพรัตน์ แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  
 ส่วนได้เสียในวาระพจิารณาทีเ่กีย่วข้อง  -ไม่มี 
     

4. นายบุญชัย  โชควฒันา  อายุ 72  ปี   
 ต าแหน่ง กรรมการอิสระ     
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ทีอ่ยู่    2/1 ซ.สายมิตร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร   
 ส่วนได้เสียในวาระพจิารณาทีเ่กีย่วข้อง  -ไม่มี 
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 นิยามกรรมการอสิระ 
 

 1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้อ
อนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
ผูข้ออนุญาต 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของผูข้ออนุญาต ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
ผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการท่ีมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีท  ากระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่า 
อสังหาริมทรัพย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การ
ใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีก
ฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาต หรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ีการ
ค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีก่อนวนัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผู ้
ขออนุญาต  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตสังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน   

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บ
ค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปี จากผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้อ
อนุญาต และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ี
มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพคล่องอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีนยักบักิจการของผูข้อ
อนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูข้ออนุญาต  
 

หมายเหตุ  บริษทัไดก้ าหนดค านิยามกรรมการอิสระของบริษทั เท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 


