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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
1. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่งในบริ ษัท

:
:
:
:

วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริ ษัท
จานวนหุ้นทีถ่ ือ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2562 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั

:
:
:
:
:
:

2548 - 2 ก.ค. 2563
2537 - 2548
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

:
:
:

:
:
:
:
:

นายสมภพ สหวัฒน์
70 ปี
ไทย
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
1 พฤศจิกายน 2537
27 ปี 6 เดือน
ไม่มี
Diploma สาขาเครื่ องกล, Fachhochschule Dortmund ประเทศเยอรมนี
หลักสูตร DAP/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
กรรมการ
ประธานกรรมการ บริ ษัท วนชัย โลจิสติกส์ จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท วนชัย วู้ดสมิธ จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท วนชัย เอ็นเนอร์ ยี่ อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท พีวี วู้ด จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ ส์ จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ ส์ จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท วูดเทค อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท ปาร์ ติเกิ ้ล แพลนเนอร์ จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊ อฟ คอมปานีส์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท 10/10 ครัง้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
ไม่มี

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
:
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กลุม่ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)ในรอบปี ที่ผา่ นมา
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บร�ษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)
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ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่งในบริ ษัท
วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริ ษัท
(รวมระยะเวลาที่จะดารงตาแหน่ง
จนครบวาระนี ้)
จานวนหุ้นทีถ่ ือ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:
:
:
:
:
:

พลตารวจเอกสุนทร ซ้ ายขวัญ
78 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
19 เมษายน 2548
20 ปี

:
:
:

ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2556 - ปั จจุบนั

:

ไม่มี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตร (MFM, MIA, MIR, MFR)/2556, ACP/2556, DAP/2548
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
กรรมการอิสระ

2555 - ปั จจุบนั

:

2548 - ปั จจุบนั
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

:
:

:

รองประธานกรรมการ บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท 10/10 ครัง้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
ไม่มี

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
:
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กลุม่ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)ในรอบปี ที่ผา่ นมา

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565

บร�ษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)

23

24

ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่งในบริ ษัท

:
:
:
:

วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษัท
(รวมระยะเวลาที่จะดารงตาแหน่ง
จนครบวาระนี ้)
จานวนหุ้นทีถ่ ือ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2560 - ปั จจุบนั

:
:

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
68 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
12 ธันวาคม 2551
16 ปี 5 เดือน

:
:
:
:

ไม่มี
ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ , Tufts University, USA.
หลักสูตร CGI/2558, DAP/2548, สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
กรรมการอิสระ

:

2556 - ปั จจุบนั

:

2552 - ปั จจุบนั

:

2552 - ปั จจุบนั

:

2551 - ปั จจุบนั

:

การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

:

กรรมการอิสระ
บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
บริ ษัท สมิติเวช จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท 10/10 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
ไม่มี

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
:
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กลุม่ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)ในรอบปี ที่ผา่ นมา
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บร�ษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)
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ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่งในบริ ษัท

:
:
:
:

วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริ ษัท
จานวนหุ้นทีถ่ ือ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2562 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั

:
:
:
:
:
:

2534 - 2 ก.ค. 2563
2538 - 2548
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

:
:
:

:
:
:
:

นางสาวยุพาพร บุญเกตุ
68 ปี
ไทย
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการบริ หาร
4 มกราคม 2538
27 ปี 4 เดือน
36,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
โรงเรี ยนเมธีชณ
ุ หะวัณณ์วิทยาลัย
หลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการบริษัท
กรรมการ
บริ ษัท วนชัย โลจิสติกส์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท วนชัย วู้ดสมิธ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท วนชัย เอ็นเนอร์ ยี่ อินดัสทรี่ ส์ จากัด
รองประธานกรรมการ บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท ปาร์ ติเกิ ้ล แพลนเนอร์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท วูดเทค อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
กรรมการ
บริ ษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊ อฟ คอมปานีส์ จากัด
กรรมการ
บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท 9/10 ครัง้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
ไม่มี

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
:
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กลุม่ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)ในรอบปี ที่ผา่ นมา

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565

บร�ษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน)
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ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระ และได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
อายุ
สัญชาติ
ตาแหน่งในบริ ษัท

:
:
:
:

วันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริ ษัท
จานวนหุ้นทีถ่ ือ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้
ประวัติการทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง
2564 - ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

:
:
:
:
:
:

2548 - 2 ก.ค. 2563
2545 - ปั จจุบนั
การเข้ าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

:
:
:

:
:
:
:
:
:

นางสาวภัทรา สหวัฒน์
48 ปี
ไทย
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการบริ หาร
24 เมษายน 2545
20 ปี
36,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 2.075 ของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
MSA. Multinational Commerce, Boston University, USA.
หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการบริษัท
กรรมการ บริ ษัท วนชัย โลจิสติกส์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย โลจิสติกส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย วู้ดสมิธ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย เอ็นเนอร์ ยี่ อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท พีวี วู้ด จากัด
กรรมการ บริ ษัท ปาร์ ติเกิ ้ล แพลนเนอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ ส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วูดเทค อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
กรรมการ บริ ษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อ๊ อฟ คอมปานีส์ จากัด
กรรมการ บริ ษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท 9/10 ครัง้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครัง้
ไม่มี

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม
:
คุณสมบัติต้องห้ าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กลุม่ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)ในรอบปี ที่ผา่ นมา
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2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อ
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
1. นายสมภพ
สหวัฒน์
2. พลตารวจเอกสุนทร ซ้ ายขวัญ
3. นายไกรทิพย์
ไกรฤกษ์
4. นางสาวยุพาพร
บุญเกตุ
5. นางสาวภัทรา
สหวัฒน์

จานวนหุ้น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
36,000,000
36,000,000

คิดเป็ นร้ อยละของหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
2.075
2.075

3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ
บริ ษัทจดทะเบียน
ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ

จานวน

ประเภทกรรมการ

สหวัฒน์

ไม่มี

-

2. พลตารวจเอกสุนทร ซ้ ายขวัญ

2 แห่ง

3. นายไกรทิพย์

ไกรฤกษ์

4. นางสาวยุพาพร
5. นางสาวภัทรา

1. นายสมภพ
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การดารงตาแหน่ง
บริ ษัท/กิจการ
ในบริ ษัท/กิจการที่
อื่น (ที่ไม่ใช่
แข่งขันหรื อ
บริ ษัทจด
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ทะเบียน)
ของเครื อ VNG
ไม่มี

ไม่มี

- รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. มิลล์คอน สตีล
- ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

ไม่มี

ไม่มี

3 แห่ง

- กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
- ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์
คอร์ ปอเรชัน่
- กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. สมิติเวช

1 แห่ง

ไม่มี

บุญเกตุ

ไม่มี

-

2 แห่ง

ไม่มี

สหวัฒน์

ไม่มี

-

2 แห่ง

ไม่มี
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ต้ องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ อง (หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ด้ วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน (หมายถึง กรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หาร กรรมการที่ทาหน้ าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริ หาร
และกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพัน) / พนักงาน / ลูกจ้ าง / ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา / ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน (หมายถึง บริ ษัทย่อยตังแต่
้ 2 บริ ษัทขึ ้นไปที่มีบริ ษัทใหญ่เป็ นบริ ษัทเดียวกัน) หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง)้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร กับ
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์
 ความสัมพันธ์ ในลักษณะของการให้ บริ การทางวิชาชีพ
 ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้ส อบบัญ ชี ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ อื่ น เช่ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็ นต้ น
 ระดับนัยสาคัญทีเ่ ข้ าข่ายไม่อิสระ
- กรณีผ้ สู อบบัญชี : ห้ ามทุกกรณี
- กรณีเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้ านบาทต่อปี
 ความสัมพันธ์ ทางการค้ า/ทางธุรกิจ (ใช้ แนวทางในทานองเดีย วกับข้ อกาหนดว่า ด้ ว ยการทารายการที่เกี่ย วโยงกันของ
ตลาดหลักทรัพย์)
 ลักษณะความสัมพันธ์ : กาหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้ แก่ รายการที่เป็ นธุรกรรมปกติ รายการ
เช่า/ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริ การ และรายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 ระดับ นัย สาคัญ ที่เ ข้ า ข่า ยไม่อิส ระ : มูลค่า รายการ ≥ 20 ล้ า นบาท หรื อ ≥ เท่า กับ 3 % ของ NTA ของบริ ษั ท
แล้ ว แต่จานวนใดจะต่า กว่า ทัง้ นี ใ้ นการพิจ ารณามูล ค่า รายการให้ ร วมรายการที่เ กิ ด ขึ น้ ในระหว่า ง 6 เดือ น
ก่อนวันที่ มีการทารายการในครัง้ นี ้ด้ วย
(ข) กรณีที่มีลกั ษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้ าข่ายไม่อิสระได้ แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้ น
กรณีเป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริ หารหรื อ partner ของนิติบคุ คลนัน้
(ค) กาหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปั จจุบนั และ 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
(ง) ข้ อยกเว้ น : กรณีมีเหตุจาเป็ นและสมควร ซึง่ มิได้ เกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมี
ความสัมพันธ์เกินระดับนัยสาคัญที่กาหนดในระหว่างดารงตาแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนและ
มติที่ได้ ต้องเป็ นมติเอกฉันท์ นอกจากนี ้ บริ ษัทต้ องเปิ ดเผยความสัมพันธ์ ดงั กล่าวของกรรมการรายนันไว้
้ ในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ของบริ ษัท และหากต่อมาบริ ษัทจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั ้น เพื่ อดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
บริ ษัทจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดงั กล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตังกรรมการด้
้
วย
5. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้เกี่ ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
6. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตาม 1-6 อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้
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บริษัทฯ ได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ ากับข้ อกาหนดขัน้ ต่าของ ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ในเรื่ อง
การถือหุ้นในบริ ษัท คือ กรรมการอิสระของบริ ษัท ต้ องถือหุ้นในบริ ษัทไม่ เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมด นอกจากนีผ้ ้ ทู ่ จี ะเสนอแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ มีความสัมพันธ์ ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
พลตารวจเอกสุนทร ซ้ ายขวัญ

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่มี

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมด
้
เป็ นญาติ สนิ ท กับ ผู้ บริ ห าร/ผู้ ถือ หุ้ น ราย
ใหญ่ /ของบริษัท/บริษัทย่ อย
ก า ร ม ีค ว า ม ส ัม พ ัน ธ์ ใ น ล ัก ษ ณ ะ
ดัง ต่ อ ไ ป นี ก้ ับ บ ริ ษ ั ท /บ ริ ษ ั ท ใ ห ญ่ /
บริ ษั ท ย่ อ ย/บริ ษั ท ร่ วมหรื อ นิ ติ บุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง ในปั จจุบันหรื อในช่ วง
2 ปี ที่ผ่านมา
(1) เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ที่ มี ส่ ว นร่ ว ม ใ น ก า ร
บริ ห ารงาน พนัก งาน ลู ก จ้ าง หรื อ ที่
ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
(2) เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบ
บัญชีหรื อที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จ (เช่น การซือ้ /
ขายวัต ถุดิบ /สินค้ า /บริ ก าร/การให้ ก้ ูยื ม
เงินหรื อการกู้ยืมเงิน)
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