เอกสารแนบ 5
รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
1. ชื่ อ
อายุ
ตาแหน่ง
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้

การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษ
ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอืน่
2. ชื่ อ
อายุ
ตาแหน่ง
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้

การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษ
ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอืน่
3. ชื่ อ
อายุ
ตาแหน่ง
ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้

การมี/ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษ
ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอืน่

นายสาธิต ชาญเชาวน์ กุล
73 ปี
ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ต.บางเพรี ยง อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
-ไม่มี-

นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
71 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ต.บางเพรี ยง อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
-ไม่มี-

นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์
70 ปี
กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ต.บางเพรี ยง อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ 10560
-ไม่มี-

คานิยาม “กรรมการอิสระ”
บริ ษ ัท เอส เอ็ น ซี ฟอร์ เมอร์ จ ากัด (มหาชน) ได้กาหนดนิ ย ามกรรมการอิ ส ระไว้ เข้ม กว่ า ข้อ ก าหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง “กรรมการอิสระ” ที่
มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ให้นบั รวมการถือ
หุ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจาในบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสอง
ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผู ้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะ
ได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของ บริ ษทั บริ ษทั
ย่อย ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บ ริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อ ปี จากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่ งขันที่มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่ วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่ วน หรื อ เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย

