เอกสารแนบ
รายละเอียดกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ การพิจารณากรรมการอิสระ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทีจะเสนอชือให้เป็ น กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็ นอิ สระ และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที เกียวข้อง บริ ษ ัท ได้ กํา หนด นิ ย าม “ กรรมการอิ สระ” ของบริ ษทั เท่า กับ
ข้อกําหนดขันตําของ ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ ดังนี
. ถือหุน้ ไม่เกิน % ของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
. ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้รับเงินเดือนประจํา หรื อ
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งหรื อบุคคลทีให้บริ การด้าน
วิชาชีพแก่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อด้วย เช่น ผูส้ อบบัญชี ทนายความ เป็ นต้น โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยใน
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ปี
. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็ นลูกค้า ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ เจ้าหนี /ลูกหนี การค้า เจ้าหนี /ลูกหนี เงินให้
กูย้ มื ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ทังในด้านการเงินและการบริ หารงานของบริ ษทั บริ ษทั
ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในลักษณะทีจะทําให้ขาดความเป็ นอิสระ
. ไม่เป็ นญาติสนิทกับ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตังให้เป็ นตัวแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ รวมทังเปิ ดเผย
ความสัมพันธ์อืนทีอาจทําให้ขาดความเป็ นอิสระด้วย
5. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทีเสนอชือให้เป็ นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นอย่างเป็ น
อิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
ความสัมพันธ์ในลักษณะทีเกียวข้อง
ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุน้ ในบริ ษทั
- จํานวนหุน้
- สัดส่ วนของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมด
การเป็ นญาติสนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย
การมี ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี กับบริ ษทั /บริ ษทั ใหญ่/บริ ษทั ย่อย/
บริ ษทั ร่ วม หรื อ นิ ติบุคคลที อาจมี ความขัดแย้งในปั จจุบนั หรื อในช่วง ปี ที
ผ่านมา
1) เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรื อ ที
ปรึ กษาทีได้รับเงินเดื อนประจํา
2) เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที ปรึ กษากฎหมาย)
3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่น การซื อ/ขาย วัตถุดิบ/สิ นค้า/บริ การ การให้
กูย้ ืมเงินหรื อการกูย้ ืมเงิน)

ผูไ้ ด้รับการเสนอชื อเป็ นกรรมการอิสระ
นายชาน วา ชอง นายวิจิตร ตังสิ นมันคง นายพิทกั ษ์ ก่อเกียรติพิทกั ษ์
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ประวัติกรรมการอิสระทีบริษัทเสนอชือให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ

-

นายชาน วา ชอง
58 ปี
มาเลเซี ย
Lorong Keranji 7/3, Taman Keranji II, 09000 Kulim, Kadah,
Malaysia
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ งในบริษัท:
26 กันยายน
วันทีดํารงตําแหน่ ง:
A Qualified Member of Malaysian Institute of Certified Public Accounts
การศึกษา:
-ไม่มีการอบรมหลักสู ตรกรรมการจาก IOD:
ปี
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ:
-ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท:
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
จํานวน / ครัง
การเข้ าร่ วมประชุมในปี
:
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
จํานวน / ครัง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน / ครัง
ตําแหน่ งอืนในปัจจุบันและประสบการณ์ - - Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia
- Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia
ในช่ วง ปี ทีผ่ านมา:
- Director, M Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia
- Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia
- Independent Director, Lii Hen Industries Bhd., Malaysia
- Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืนทีเป็ น- Independent Director, Lii Hen Industries Bhd., Malaysia
บริษัทจดทะเบียน :
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหาร- - Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia
- Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia
ในกิจการอืนทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบี ยน :
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็ นการแข่ งขัน
ทางธุรกิจกับบริษัท: – ไม่มีการมี/ไม่ มีส่วนได้ เสี ยพิเศษใดๆกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังนี : – ไม่ ม-ี
ชือ – สกุล:
อายุ:
สั ญชาติ:
ทีอยู่:
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-

ชือ – สกุล:
อายุ:
สั ญชาติ:
ทีอยู่:
ตําแหน่ งในบริษัท:
วันทีดํารงตําแหน่ ง:
การศึกษา:
การอบรมหลักสู ตรกรรมการจาก
IOD:
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ:
การถือหุ้นในบริษัท:
การเข้ าร่ วมประชุมในปี

:

นายวิจิตร ตังสิ นมันคง
60 ปี
ไทย
/ หมู่ที ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
16 เมษายน
ปริ ญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
-ไม่มี3 ปี บริ ษทั มีความจําเป็ นเสนอให้ดาํ รงตําแหน่งต่อ เนืองจากเป็ นบุคคลทีมี
ความรู ้เป็ นอย่างดี คุณสมบัติเหมาะสม และมีความอิสระในการปฏิบตั ิงาน
-ไม่มีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
จํานวน / ครัง
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
จํานวน / ครัง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน / ครัง

ตําแหน่ งอืนในปัจจุบันและประสบการณ์ ในช่ วง ปี ทีผ่ านมา:
- แพทย์ผูเ้ ชียวชาญ สู ตินรี เวช โรงพยาบาลราษฎร์ ยนิ ดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืนทีเป็ นบริษัทจดทะเบี ยน : - ไม่มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มีการดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็ น
การแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มีการมี/ไม่ มีส่วนได้ เสี ยพิเศษใดๆกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังนี : - ไม่มี-
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ชือ – สกุล:
อายุ:
สั ญชาติ:
ทีอยู่:
ตําแหน่ งในบริษัท:
วันทีดํารงตําแหน่ ง:
การศึกษา:

นายพิทกั ษ์ ก่อเกียรติพิทกั ษ์
69 ปี
ไทย
/ หมู่ที ถนนรามโกมุท ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
พฤศจิกายน
ปริ ญญาโท ศิลปะศาสตร์ (พัฒนาสังคม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์ สถาบันราชภัฏยะลา

-ไม่มีเดือน
-ไม่มีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
จํานวน -/ ครัง
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
จํานวน / ครัง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน -/ ครัง
ตําแหน่ งอืนในปัจจุบันประสบการณ์ ในช่ วง ปี ทีผ่ านมา: -ไม่มีการดํารงตําแหน่ งในกิจการอืนทีเป็ นบริษัทจดทะเบี ยน: - ไม่มีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
– ทีปรึ กษา บริ ษทั ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็ น
การแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มีการมี/ไม่ มีส่วนได้ เสี ยพิเศษใดๆกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังนี : -ไม่มีการอบรมหลักสู ตรกรรมการจาก IOD:
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ:
การถือหุ้นในบริษัท:
การเข้ าร่ วมประชุมในปี
:
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