สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5.

ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น
ชื่อ – นามสกุล

:

พลตารวจเอกวรพงษ์ ชิวปรี ชา

อายุ

:

65 ปี

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
อิสระ

:

14 กันยายน 2559

ที่อยู่ปัจจุบนั

:

476 ซอยรัชดานิเวศน์ 12 ถนนประชาราษฎร์ บาเพ็ญ
แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วุฒกิ ารศึกษา

:

ปริ ญญาโท (รัฐประศาสนศาตร์ ) "เกียรตินิยมดี"
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ประวัติการฝึ กอบรม

:

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 218
ปี 2016 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตาแหน่ งในปั จจุบนั

:

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการทางานใน 5 ปี ที่ผ่านมา

:

2552 – ปั จจุบนั กรรมการ / บริ ษัท สโมสรฟุตบอลโล่ห์เงิน จากัด (มหาชน)

การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

:

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น

:

ไม่มี

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5.

ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น
ชื่อ – นามสกุล

:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปภังกร

อายุ

:

34 ปี

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ
อิสระ

:

14 กันยายน 2559

ที่อยู่ปัจจุบนั

:

2/10 ถนนเจ้ าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วุฒกิ ารศึกษา

:

DBA in Business and Administration major in Management (Corporate
governance), University of The Thai Chamber of Commerce
ปริ ญญาโท (หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี (หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึ กอบรม

:

หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 134
ปี 2017 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Risk Management Program For Corporate Leaders
(RCL) 14/2018 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

ตาแหน่ งในปั จจุบนั

:

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

ประวัติการทางานใน 5 ปี ที่ผ่านมา

:

2535 – ปั จจุบนั กรรมการ / บริ ษัท สานักงาน สัจพงษ์ ทนายความ จากัด
2558 – ปั จจุบนั กรรมการ / บริ ษัท มิตรที่อยู่ จากัด
2558 – ปั จจุบนั กรรมการ / บริ ษัท ทรัพย์สทิ ธิ จากัด
2553 – ปั จจุบนั กรรมการ / บริ ษัท ปิ่ นเกล้ า-บางลาภู จากัด
2558 – ปั จจุบนั กรรมการ / บริ ษัท โฮท ฮอร์ โลจีรี่ จากัด
2560 – ปั จจุบนั กรรมการ / บริ ษัท นวัตกรรม 986 จากัด
2560 – ปั จจุบนั กรรมการ / บริ ษัท ซิสเต็ม 986 จากัด

การมีส่วนได้ เสียในวาระการประชุม

:

ไม่มี

สัดส่ วนการถือหุ้น

:

ไม่มี

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5.

นิยามกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิ ส ระเป็ นองค์ ป ระกอบหรื อกลไกที่ ส าคั ญ ในระบบการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ห รื อเรี ยกว่ า
“ธรรมาภิบาล” ขององค์กร โดยนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ประกอบด้ วย
คุณสมบัติ ดังนี ้
1. ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการหรื
้
อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
2. มี คุณ สมบัติ ต ามที่ ก าหนดในกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
3. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการ
อิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
4. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจาหรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับ
การแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ
หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
5. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย
6. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ กับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทา เป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5.

ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวม
ภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
7. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการอิสระ
8. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท ร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของ
ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับ
การแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
9. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
10. ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่
รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
11. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
12. เป็ นผู้ที่ได้ รับความเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
13. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้ าที่ของคณะกรรมการอิสระ

