นิ ยามกรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระมีบทบาทสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการทีด่ กี ล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้
อย่างเสรีตามภารกิจทีไ่ ด้มอบหมาย เช่น การทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยังยืน และประธานกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือตําแหน่ งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อทิ ธิพลของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มสี ถานการณ์ใดๆ ทีจ่ ะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามทีพ่ งึ จะเป็ น
ดังนัน้ ผูท้ จ่ี ะทําหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระบริษทั ต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและมีความเป็ นอิสระตามทีค่ ณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดไว้ ดังนี้
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการราย
นัน้ ๆ ด้วย
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกันผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั
ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมหรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั
การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํ า นาจควบคุ ม ของบริษั ท รวมทัง้ ไม่ เ ป็ นหรือ เคยเป็ นผู้ ถื อ หุ้ น ที่มีนั ย หรือ ผู้ มีอํ า นาจควบคุ ม ของผู้ ท่ี มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุม
ของบริษทั
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบ
บัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่ อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ ด้วย
ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

8.

9.

ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั

ทัง้ นี้ บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกําหนดขัน้ ตํ่าของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ในเรื่องการถือหุน้ ในบริษทั คือ กรรมการอิสระของบริษทั ต้องถือหุน้ ในบริษทั ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวน
หุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของ
บริษทั ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการรายนัน้ ๆ ด้วย ซึง่ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนกําหนดขัน้ ตํ่าไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั โดยให้นบั รวมการถือหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย

ข้อมูลเบือ้ งต้นของกรรมการอิสระผู้รบั มอบฉันทะ
 นายชาย วัฒนสุวรรณ (อายุ 52 ปี )
ที่อยูป่ ัจจุบนั
ตําแหน่ งปัจจุบนั
วันเริ่มต้นตําแหน่ งกรรมการ
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษทั
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
การอบรมหลักสูตร IOD
ประสบการณ์การทํางาน
เมษายน 2562 – ปั จจุบนั
1 พฤษภาคม 2561 – ปั จจุบนั
พฤษภาคม 2561 – ปั จจุบนั
มีนาคม 2561 – ปั จจุบนั
กุมภาพันธ์ 2561 – ปั จจุบนั
มิถุนายน 2560 – ปั จจุบนั
กรกฏาคม 2559 – ปั จจุบนั
ธันวาคม 2557 – ปั จจุบนั
กันยายน 2556 – ปั จจุบนั
พฤศจิกายน 2552 – ปั จจุบนั

เลขที่ 2/53 ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-2 (ชินเขต1/2)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ประมาณ 1 ปี
ปริญญาโท

(1) Director Certification Program (DCP) รุน่ 177/2013
(2) Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ 15/2014
กรรมการ
บริษทั เพลินจิต แคปปิ ตอล จํากัด
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา
บริษทั เค.ซี. พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)
และกําหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
บริษทั วุฒศิ กั ดิ ์ คอสเมดิกอินเตอร์ จํากัด
กรรมการ
บริษทั วุฒศิ กั ดิ ์ คลีนิก อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด
กรรมการ
บริษทั ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษทั ดับบลิวซีไอ โฮลดิง้ จํากัด
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริษทั วุฒศิ กั ดิ ์ ฟาร์มาซี อินเตอร์ จํากัด
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั สเปซเมด จํากัด
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั พีซแี อล แพลนเนอร์ จํากัด

จํานวนครังที
้ ่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษทั 11/13 (ได้รบั แต่งตัง้ 1 พ.ค.2561)

คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 (ได้รบั แต่งตัง้ 31 พ.ค.2561)
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 1/1
ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ผ่านมา
-ไม่ม-ี
การถือหุ้นในบริษทั
จํานวนหุน้
-ไม่ม-ี
สัดส่วนของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
-0%การเป็ นญาติ สนิ ทกับผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั /บริษทั ย่อย
-ไม่ม-ี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
-ไม่ม-ี
วิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
้ ่ 1/2562
/จํานวนครังที
้ ่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
•

กิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-มี-

•

กิจการอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียนฯ

-มี-

•

กิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริequation
ษทั หรือมีสภาพเป็
Type
here.นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษทั

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษทั ใหญ่/ บริษทั ย่อย/ บริษทั ร่วม หรือนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนั หรือในช่วง
2 ปี ที่ผา่ นมา
1. เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือน หรือผูม้ อี ํานาจควบคุม -ไม่เป็ น2. เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
-ไม่เป็ น3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
-ไม่มี(เช่น การซือ้ / ขายวัตถุดบิ / สินค้า/ บริการให้กูย้ มื เงิน/ หรือการกู้ยมื เงิน)

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กบั บริษทั (การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมา)
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานบัญชีท่รี บั รองโดยทัวไป
่ และมีการเปิ ดเผยอย่าง
เพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะมาดํารงตําแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมตั ิ และ/หรือเสนอขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ และ/หรือประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
5. กําหนดค่า ตอบแทนที่จําเป็ น และเหมาะสม ทัง้ ที่เ ป็ น ตัว เงินและมิใ ช่เ ป็ น ตัว เงิน เพื่อ จูง ใจและรักษาคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ในแต่ละปี

